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KYRKAN OCH FRIHETEN
f
-L

radiodiskussionen

om kyrkorna och frihetens fcirsvar i mars

gjordes

visserligen flera uttalanden om vad som menas med frihet. Men sidana fiirsiik till mera preciserade formuleringar drunknade i debatten om
enskilda hendelser, som mest belystes utifrin timligen subjektivt ftugade

uppfattningar.
Just vid sidana diskussioner av stort allmint intresse och med syfte
att orientera allminheten borde de samtalande ftirst enas om den precisa
innebcirden av Smnet och om den eventuellt n<idvindiga inskrinkningen
av frigekomplexet.
Vi medger garna, att det inte ir latt att mera precist siga vad frihet
ir fcir nigot, om man tinker filosofiskt abstrakt eller - vad som ir varce
enbart kinslomissigt. I det konkreta
men tyvarr timligen vanligt
sammanhanget hade det varit nyttigt att, sisom den gamla politiska terminologin brukade gora,tala om >friheterna>> i betydelsen av de konkreta
fundamentala rlttigheter som tillkommer eller anses tillkomma minniskan
som minniska, som medborgare' som troende osv.
En sidan konkretisering skulle ocksi fort med sig ett klarare medvetande om den oundvikliga relativitet som vidlider uppfattningen om
dessa rlttigheter. En relativitet som redan ger sig till kinna i utgingspunkten f<;r all konkret precisering: i den principiella uppfattningen om
mlnniskan och hennes vlsen, men innu mer i den konkreta tilllmpningen
av dessa principer.
Slrskilt nir det lr tal om politiska rlttigheter borde man vara medveten om den relativitet som uppkommer av den konkreta tids- och rumsi de flesta
betingade situationen och den konkreta, subjektivt firgade
Att
rlttigheter.
om
sidana
uppfattningen
fall allmint accepterade
demopi
tolerans,
isiktsfrihet,
t. ex. helt enkelt utifrin vir moderna syn
krati osv. bedoma gingna tiders hlndelser skulle betyda en dogmatisering,
som nog ter sig nigot komisk i svurna positivisters mun.
Det Ir helt uppenb art, att det har funnits en utveckling bide av den
principiella uppfattningen av minniskan och den dlrav betingade uppstillningen av rittigheter. Och om vi katoliker gcir ansprik pi att i vir
4-s33o72 Credo. 34:deirg'
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filosofiska och teologiska grundsyn pi minniskan aga en fast och allmingiltig utgingspunkt f6r bestemmandet av de konkreta rittigheterna och
en fast ram som tilliter en lingtgiende anpassning till olika folk och tider,
till olika statsformer och ekonomiska system, si vill vi inte alls pisti, att
dessa principer aldrig har svikits eller aldrig har tillimpats med ringa fcirstind eller egoistisk hinsynskishet.
Vi bara ber vira partner i samtalet att lita pi att det ocksi hos oss
finns irlig och god vilja att. lira av erfarenheten och att vid allt fasthillande vid de katolska absoluta realistiskt sti i vir konkreta tid, i virt konkreta land och folk. Att helt enkelt forutsitta att katoliken ir en abstrakt
varelse eller en pappersmarionett utan k6ft och blod, utan personligt ansvar och personlig vilja, utan sitt lands specifika kynne och tradition, ir
en naivitet.
Om inte de politiska insatser, som gores av katolska min och kvinnor i olika lender till just deras hemlands stora gagn, kan iivertyga om
motsatsen, borde itminstone de fel och de avsteg frin de katolska prinnigon ging ocksi
ciperna, som emellanit ftirekommer och noga noteras
just
ju inte i Kyrbevis
nog:
de
sker
uppsatta
dignitlrer
hos hOgt
konkreta,
tids- och
kans och kristendomens namn utan i namnet av den
milj<ibundna mlnniskan, som visserligen ir kristen och katolik, men inte
helt igenom eller inte heroiskt i alla pifrestande ligen.
Man fir heller inte glcimma, att det ir en helt annan sak att sitta vid
diskussionsbordet in att ste mitt uppe i ett vildigt skeende som man inte
hade miijlighet att ta stillning till i fiirviig. Inte ir det vildsherrars och
revolutionlrers sedvinja att, innan de slir till, friga Kyrkan och hennes
representanter om limpligheten eller tillitligheten. Inte heller kan katolska biskopar undandra sig allt ansvar och all medverkan vid politiska
hendelser genom att g& i landsflykt och hmna sin hjord i sticket. Sidant
iir mojligt blott for sidana >abstrakta> individualister som siger: mitt
fidernesland ir min subjektiva isikt och min broder blott den som tenker
som jag.

till slut framhlva innu tvi saker:
Ocksi Kyrkan gdr ansprik pi rittigheter och of<irytterliga sidana,
fiirst och frimst att fitt fi fullfiilja sin mission, som hon {itt som ett
gudomligt uppdrag: att fdrkunna Kristi tanke och vilja fiir alla folk och
tider. Dlrmed giir hon sin mest vesentliga insats f<tr friheten, ty Kristi
Lit

oss

sanning gcir minniskorna fria. Visst har evangeliets ord ofta feltolkats
och feltillimpats, men >>toleransen>> har sin historia inte bara hos katolikerna och inte bara hos de kristna.
Och si det andra: det katolska tinkandet bemddar sig att respektera
allas och alla legitir.rra rittigheter, inte minst ocksi Skaparens och Frilt0
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vira rittigheter relativa och det ir den katolska uppgiften att i en virld, som visserligen inomvirldsligt tinker helt
igenom relativistiskt, men f6rnekar alla transcendenta bindningar, i lira
och liv vittna om all sann frihets och alla legitima friheters absoluta urgrund och sista garanti.
Frin denna fasta utgingspunkt, som i fcir sig ligger iiver all minsksarens. Gentemot Gud ar alla

lig myndighet och alla virldsliga lojalitetskrav, har den katolska medborgaren att t^ga stillning mot det totalitira tyranniet i alla dess former:
>Statsabsolutismen (icke att fcirvlxla med absolut monarki, som det her
ei dr f.riga om) grundar sig i huvudsak pi den felaktiga uppfattningen
atr statens auktoritet skall vara helt oinskrinkt och att gentemot densamma icke skulle kunna vidjas till en hcigre och sedligt absolut forplikicke en ging, om vildet ges fritt spelrum och grinserna meltande lag
lan rdtt och oritt civertrldas.
Den medborgare, som har en riktig upp{attning om staten och dess ftir
den sociala ordningens uppritthillande ncidvindiga auktoritet och makt,
kommer aldrig pi den tanken att krinka den positiva lagens hoghet inom
dess naturliga omride. Men endast under den fiirutsittningen finnes
det ingen vddjan gentemot den positiva minskliga lagens hi;ghet, att den
den ovillkorligt g?ileller itminstone inte krinker
rittar sig efter

-

lande ordning, som grundlagts av Skaparen och genom evangeliets uPPenbarelse stillts i ett nytt ljus. Den positiva lagens majestlt kan endast besti, sivitt den gudomliga grundlag respekteras, pi vilken sivll den minskliga individen som staten och den offentliga makten stodja sig. Detta ir
det avg<irande klnnetecknet pi varje sund regeringsform, demokratin inbegripen, och med denna mittstock miste det sedliga virdet av varie
sirskild lag mitas.> (Piven Pius XII: Om den sanna demokratien.)

il

MOLANDER, KATOLICISMEN
OCH TEATERN
1of Molanders stillning inom svensk

teaterkonst behtiver knap-

past diskuteras. Det finns kanske invlndningar att g<ira mot vissa
av hans yerk, men ingen vettig kritiker har hittills vigat bestrida hans
stillning som den frimste bland svenska regisscirer. Det vickte derfcir en
smula uppseende, nir forfattaren Helge Akerhielm i en artikel i
Sz. D. i b<irjan av mars ville gdra gillande, att Molander upprepade ginger
litit sin katolska trosuppfattning influera sina iscensittningar, detta dirhen att i vissa fall det litterira verket fitt en delvis ny karaktir.
Vi har vlnt oss till dr Molander och bett att t& veta hans isikt.
Om jag nu over huvud skall besvara ett sA osakligt angrepp, si vill
jag till en btirjan meddela, att jag 193 I , nir jag satte wpp Drbtnspelet, inte
hade nigon som helst aning om vad katolicismen ir fiir nigonting. Detsamma gellde innu 1940, dA jag satte upp samma stycke i Kopenhamn.
Liksom ndr jag 1944 satte upp Till Darnaskus ll. lag skulle ocksi vilja
friga, var man kan finna skymten av katolsk propaganda i mina iscensittningar av Stora landsaiigen 1949, lskailen 1947, Antigone 1948,
Den bergtagna 1910, Tokiga greuinnan 1950, Sanhta lobanna 1948,
In vad som finns i det sista stycket i original.
Cock-tail-party lgll
jag
stycken efter min konversion.
iscensatt
alla
dessa
har
Andi
Er
syn pi regiss<irens arbete er Ni vel andi
Men nigon forendring i
medveten om efter konversionen?
Naturligtvis. Jag tinker klarare, jag genomskidar minniskors motiv- littare, jag har en bredare och kanske ocksi djupare virderingsskala.
och det betraktar jag inte som
Detta dr vad jag vunnit som yrkesman
fcirlorat
intresset fiir dussinpjiser,
nigon dilig vinning. Diremot har iag
som jag min plikt likmiitigt ibland mist iscensltta. lag har numera storre
krav in fdrut pi att minniskorna i pjiserna skall vara problembarn, inte
dussinfigurer.
Akerhielm anfifr ett uttalande av Er efter genrepet. pi Drdm.spelet
det var si lingt man skulle ni.,
19312 >Ja
- eller nigot liknande siger man ju alltid, nir man har
Sidant
- kunnat pi den repetitionstid,
- si gott man
som teaterns ekonomi med
gjort
till
en
viss punkt, men man hinhinner
Man
kunnat
besti.
faktorer
flera
tenkte sig, nlr man
man
ursprungligen
ner aldrig eller sillan fram till det
f6rst leste stycket och sig visionen. Ingen konstnir anser vil att han nitt
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htijdpunkten vid 43 irs ilder. Jag anser sjllv, att jag gjorde mitt blsta arbete vid 18 irs ilder.
Akerhielm anmlrkte pi kolbirarscenen i Ett drdmspet pit Dramaten

t93t

...

Jr, han gjorde det. Han tycks tro, att iag utelimnade den av poli- eller
tiska
religi<isa skil. Men orsaken var helt enkelt den, att den erbj<id
ett, savift dekoratciren och jag di kunde finna, odverkomligt tekniskt problem pi grund arr teaterns bristfnlliga tekniska apparat (detta var fcire
ombyggnaden av scenen 1936). Det kan naturligtvis diskuteras, om jag

den gingen begick ett helgerin, men jag fann scenen umbirlig. Vid
Malmciframfcirandet tolv ir senare var fcirhillandet enahanda, bl. a. beroende pi att i princip samma tekniska lcisning dir anvindes. I Gciteborg
lyckades diremot Strom junior med Stadsteaterns utmlrkta teknik fiirtriffligt
der kom ocksi scenen med, utan tidsfcirlust. Men om det be- konstnlrlig vinst, vill jag limna derhen.
tydde nigon
Huvudfrigan hos kritikern tycks ju .vara, att Ni i avsikt att >>forma
hela forestlllningen som en lovsing till Skaparen och till den kyrka, som
g<ir ansprik pi att mer in andra vara Hans stlllfirretradare pi jorden>,
pitvingar diktverken Er starka vilja, dvs. pi ett otillb6rli$ sitt gcir propaganda f6r Er egen katolska tro.
Det 1r en allvarlig beskyllning. Akerhielm pekar pi Greenes I sista
rurnmet
skvallervigen!
att det var personoch pistir sig ha h<irt
psykoanalyinstruktionens >fel>, att den fyrtiofemirige ilskaren
tikern
blev si ftirkrossad av den katolske pristens pipekande, att flickans kerlek,
n6r allt kommer omkring, inte 5r en ilskarinnas kerlek till
ilskaren utan en dotters kadek till ett faderssubstitut. Ingenting skulle
vara mig karare, in om jag kunde ta it mig aran av denna personinstruktion; det ir ju m<ijligt att jag kan det. FIur mina kritiker ur denna
ilskarens fcirkrosselse eller ur det f<ir ilskaren f<irkrossande pipekandet
kan utllsa ett otillbdrligt understrykande av styckets katolska tendens,
det ir jag dock f<ir dum att fatta. Varje man i den >farliga> ildern, framfar allt, en man av den viljel<isa typ som psykoanalytikern hir representerar, miste rygga tillbaka infcir en sidan upptlckt. Inte darf<;r att den
ir ny fcir honom, ty tanken pi den betydande ildersskillnaden och dess
konsekvenser miste ha malt i hans sinne lingt frirut, utan derf6r att den
kastas honom i ansiktet som ett sista filrsok att fi honom att vika undan,
inse sin plikt mot flickan likavlil som mot hustrun. Vilken man, med ett
lingt och misslyckat iktenskap bakom sig och hoppet om en ny och ung
lycka framfiir sig, skulle inte bli f<jrkross ad av att ncidgas, om ocksi endast inf6r sig sjllv, erklnna sanningen? Detta glller oavsett trosbeklnnelse och livsiskidning. Det Ir bl. a. just detta som g<ir, 16s Qlssns

-
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utan att fcirneka den katolicism som genomsyrar styckets normalllra
sanningsenligt kan hevdas, att stycket lika v?il kunnar utspelas i andra
troskretsar.

Vem klnner f. ii. Greenes avsikter bist? Kunde det inte tlnkas, att iscenslttaren, som list stycket upprepade ginger i original och f6re premiiren
inhimtat fcirfattarens synpunkter i olika avseenden, vet blttre besked in
den som sett stycket en enda ging och mcijligen endast lest det i en delvis
oklar svensk <iversittning?
Kritiken gellde ocksi iscenslttningen av Lagerkvists Barabbas.
- J^, min kritiker vill visa mina katolska sympatier genom att pipeka,
att- det i denna min iscensittning skulle f<irekomma s& minga >underliga
inslag> som t. ex. >ljusprojektionerna av korset>. FIan tycks alltsi tro, att
jag i propagandasyfte hittat pi uppdykandet av Kristi kors! Annars fcirhiller det sig ju si, att Lagerkvist s j 1l v f<ireskrivit dessa visioner, vilket kan inhlmtas genom hsning av den tryckta texten. Jag kan f<ir iivrigt
nimna, att f.orf.attaren vid i-6 repetitioner omedelbart ftire premiiren
godkant f<irestillningen sisom ritt itergivande hans intentioner. Den
>hymn till en kyrka, vars utside var martyrernas blod>, som Akerhielm
finner f<irestillningen vara, fir alltsi Lagerkvist ta ansvaret for.
Sivitt
- fiirejag fiirstir, miste en av forfattaren sjilv kontrollerad och godklnd
stillning vara i hans anda, iven om den sedan konstnlrligt kanske inte
motsvarar alla hans intentioner. Tror min kritiker kanske, att regissiiren
genast rusedan forfattaren avligsnat sig efter sista generalrepetitionen
sar in och bdrjar fiffla med detaljerna?
Har Ni tidigare drabbats av en sidan kritik?
- lnss mig veterligen. En aktad huvudstadsrecensent skrev f<ir en tid
sedan till mig: >Jag behciver vil inte sirskilt pipeka, att det aldrig skulle
falla mig in att ett dgonblick setta ifraga, att Ni skulle lita Edra insatser
som konstnlr piverkas av propagandistiska eller missionerande hinsyn.,,
Detta lr f<ir mig sjilvklart. En annan kritiker skrev fdr inte si llnge sedan och beskyllde mig ftir att i radio ha gjort om Shaws Sankta fobanna
till ett katolskt skidespel. Jag kunde litt bevisa, att den radioversion jag
anvlnt var utredigerad {lera ir fcire min konversion och lingt f<ire den
tid, di jag stiftade bekantskap med katolsk syn. Jag tillst?illde vederbiirande ett exemplar av denna radioversion med begiran, att han skulle bevisa sin fiir mig krlnkande tes. Nigot svar har inte kommit.
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EN PROTESTANTISK BOK

OM PETRUS
rigan om det romerska primatet ir sikert den avgtirande skiljemuren
mellan protestanter och katoliker. F6rr i vlrlden kunde den knappast
ens diskuteras lidelsefritt. Man kan derfiir betrakta det som ett verkligt
evenemang, nlr en av de mest observerade protestantiska teologertaa aY
idag, Oscar Cullmann, ignar detta emne en bok, som utmirkes av
virdigt allvar och vetenskaplig objektivitet.t Storre delen av boken bestir
av exegetiska unders<ikningar utfiirda med ett skarpsinne, som inte fdrvinar hos en forskare, vilken redan skenkt oss si mirkliga arbeten. Cullslrskilt frigan om
mann tar ocksi itu med de teologiska problemen
den apostoliska successionen. Han gcir det med mycken firrsiktighet och
salrlighet. I fortsittningen skall iag ange, varfor just pi denna punkt de

argument han mobiliserar inte forefaller mig hillbara.
Men lven om man inte kan acceptera alla Cullmanns teser, si minskar
detta inte tacksamheten mot fdrfattaren. Han har Sett oss uppslag, som
mer In de flesta andra hjiilpt oss att fatta vissa aspekter pi kristendomen.
Detta glller bl. a. Kristi lira som definitivt element i historien, uppfattningen av sakramenten som ett fortsettande i kyrkans tid av underverken i Kristi tid, samt karismerna som konstitutiva element i den kristna
kulten. Aven i fiireliggande bok markerar Cullmann ett stort framsteg i
forhillande till Barth eller Bultmann.

vilken roll spelad.e enligt skrif tens uittnesb6rd. Petrus personligen uniler
Kristi liu ocb under kyrA.a'ns fdrsta tid?
Detta 1r den f<irsta fr&ga vi miste ta stlllning till. F<ir Cullmann ir
det av vikt att f<irst skilja mellan lirjungen och aposteln, mellan Petri
situation fore Kristi dtid och hans situation efter uPPstandelsen. IJnder
Kristi liv skiljer sig Petrus frin de iivriga lirjungarna, si till vida som han
framtrider som deras talesman, medan han dlremot alls inte utiivar nigot
slags auktoritet iiver dem. Atskilliga uttalanden av Kristus visar oss Petrus
som den, vilken i den kommande kyrkan skulle inta en speciell och privilegierad stillning. Detta framtrlder t. ex. i Lukas 22: 32: >Jag har bett
f6r dig, att din tro icke mi bliva om intet. Och nir du en ging har omvint dig, si styrk dina briider!> Petrus kallas alltsi xtt. ef.ter uppsdndelsen

'

oscar cullmann: Petras, Jiinger-Afostel-Mdrtyrer, Das bistoriscbe anil das tbeo-

Ioghcbe Petrusproblem. 282 s. Zirrich 1952, Zwingli Verlag.

tt

fean Daniilou S.l.

vara ett stdd fdr fiirsamlingen. Detta ir innu tydligare hos Matteus
16: 18: >Du Ir Petrus, och pi denna klippa skall jag bygg^ min kyrka.>
Cullmann analyserar utfdrli$ denna text och slutar med att erkinna dess
absoluta autenticitet.
Dessa Kristi l<iften gir i fullbordan efter uppstindelsen. Petrus blir di
faktiskt kyrkans fundament, alldeles som Kristus fcirutsagt. Cullmann anser sig kunna anknyta denna >invigning> till de ord Johannes anfcir: >Var
en herde f<ir mina flrl> (21:15). Petrus b6rjar utiiva denna funktion
frin och med pingsten. Anda frin b<irjan visar oss Apostlagirningarna,
hur han talar med stor auktoritet. Trots att han delar apostolatet med elva
kamrater, behiller han i denna funktion den f6rstaplansroll, som han spelade redan bland larjungarna, och som det speciella uppdrag Kristus gett
honom skenker honom bland apostlarna. Man ir frestad undra, om verkligen i Cullmanns framstillning denna Petri uppenbart predominerande

stillning iir till fullo respekterad.
Man kan ocksi observera, att detta uppdrag 'ir nd'ra f6rbundet med

Petri apostolat. Men fcir Cullmann karakteriseras apostolatet ay tvi drag:
det lr ett vittnesb<ird om Kristi uppstindelse (och inte utcivandet av en
myndighet); det ?ir ett strengt personligt uppdrag, som upphiir, i och
med att det ir slutf6rt, och inte kan <iverfciras pi nigon annan. Detta
sammanhlnger med den teori, som vill g6ra aposteln till en replik av den
judiske >utsinde>. Nu har det emellertid
av icke-katolska f6rfattare
uppvisats, att denna teori ir ohillbar.z Man inser lett, vilka konsekvenser
den medf<irt fdr Cullmann.
Denna egenskap av vittne utt6mmer nu ingalunda den roll vi ser Petrus
spela i Apostlaglrningarna. Cullmann ir den ftirste att erkinna, att de
fdrsta kapitlen dir visar oss Petrus >>i spetsen fiir Moderkyrkan i Jerusalem,r. Galaterbrevet 1: 18 bestyrker detta faktum. Emellertid henfitr
Cullmann inte denna roll av kyrkoledare till samma plan som Petri apostolat: >Om Petrus, samtidigt med att han ir apostel, ocksi Ir kyrkooch
ledare [. . .], si ir det aposteln i honom, som tar upp detta uppdrag
inte tvertom.>> Om Petrus blev kyrkoledare, si berodde detta pi att han
spelade en dominerande roll bland apostlarna, och att detta >med niidvhdighet miste skinka honom en roll som kyrkoledare,>. Denna ledarroll
ingir inte i hans apostlauppdrag.
Denna Petri ledning av kyrkan i Jerusalem tycks inte heller ha varat
mer ln en kort tid. I sj?ilva verket ir det Jakob som mycket snart dyker
upp vid Petri sida och sedan blir ledare f<ir kyrkan i Jerusalem. Pi ett anatt han >begav
efter Petri hiktning och befrielse
nat stllle slgs det
-,
sig till en annan ort> (Apg. 12 l7). FIan limnade alltsi Jerusalem. Men
"

t6

The Bishop of Truror The hebreut uoril Shaliacb.Tbeology mai 1948' sid. 166-170.

En protestantish" bok otn Petras

ftir att gi vart? Och i vilket syfte? Nya testamentet tiger om den saken.
Det nimner sedan inte Petrus mer in tvi ginger: i samband med konciliet i Jerusalem och hendelsen i Antiokia. Cullmann anser, att hela denna
senare del av Petri liv lgnats it missionsresor. Detta skulle fOrklara allt
de berittelser om >Petri resor)>, som man finner i apokryferna. >Petrus
ir till sin typ missioniren, inte kyrkoledaren.> Cullmann anser sig rent
av kunna precisera sammanhanget nirmare. Medan Paulus hade hand om
hednamissionen, skulle Petrus ha f.&tt judemissionen pi sin lott (Gal. 2: 9).
Det lr i denna egenskap vi finner hoom i Antiokia, kanske i Korint, sikert i Rom, dir det fanns betydande judekristna ftirsamlingar. Detta medf6r hos Cullmann en ny konsekvens. Som ledare f<ir judemissionen var
Petrus beroende av kyrkan i Jerusalem och fiiljaktligen ocksi av Jakob.
Detta skulle f<irklara att i frirsoken att befria sig frin judekristendomens
om vilket Petrus och Paulus hade samma mening
fdrmynderskrp
den fcirre skulle ha haft betydligt mindre r<irelsefrihet in den senare.
Detta ir grundlinjerna i den bild Cullmann ger oss av Petri stillning
i den primitiva fiirsamlingen. Vi kan till att bdrja med llgga mirke till
en rad intressanta drag i denna tavla. I fcirsta rummet presenteras Petrus
sisom f. d. ledare f<;r kyrkan i Jerusalem. Cullmann preciserar och slger,
att hans ledarskap inte ffu uppfattas osm >ett monarkiskt episkopat av
den art, som man senare m<iter>>. Men han korrigerar sjllv detta omdcime,
nlr han piminner om att Quamram-uppteckterna visat, att ett autentiskt
monarkiskt episkopat faktiskt existerade i de judiska fcirsamlingarna pi
Kristi tid. Det ir dlrf<;r ingenting att forvina sig river, om en hierarkisk
struktur skulle ha utmerkt den f<irsta kyrkan i Jerusalem. Detta har definitivt fastslagits av Ethelbert Stauffer.3 Pi samma sltt framtrider Petrus
i detta tidiga <igonblick som ledare for lokalkyrkan i Jerusalem.
Teorien om Petri missionirsverksamhet och hans farhillande till de
judekristna fcirsamlingarna fyller ut det tomrum, som Apostlaglrningarna
limnar efter skildringen av hans befrielse ur fingelset. Den gemenskap i
synpunkterna, som Petrus och Paulus nidde fram till tack vare sin respektive missionlrsverksamhet, samt deras gemensamma opposition mot Jakob
ir tvi uppslag, som hlftigt kolliderar med itskilliga traditionella f<irestillningar inom den protestantiska virlden, dir man i regel efter Tiibingenskolans dagar alltid mot varandra stillt >petrinismenr> och >>paulinismen>>.4
Cullmann lgnar ett helt kapitel it den petrinska teologien och understryker de punkter den har gemensamma med Pauli lira. Alla dessa analyser har hdgt virde.
'S"i. S*ufrer: Zun Kalifat iles Jacobus. Zeitschrift Iiir Religions- untl Geistesgescbicbte 19t2, sid. t3z ft.
n
J.-L. Leubas intressanta bok L'institution et l'Eainenr'ent, 1950, ?ir alltjiimt byggd pi
denna konstgjorda tolkning.

t7

Jean Danidlou S. J.

Dlremot kan vi inte gi med pi att rollen som kyrkoledare endast skulle
ha spelats av Petrus under hans vistelse i Jerusalem. Cullmann tror sig
kunna hevda detta pi grund av den nervositet, som Petrus tycks klnna
i f<irhillande till Jakob pi konciliet i Jerusalem. Men det finns ingenting,
som tvingar oss att hir se nigon form av beroende.5 Det perspektiv, som
<ippnar sig, ir ett helt annat. Vad som f6rklarar Petri iimtiliga stlllning
ar, att han som ledare frir apostlaskaran miste ta hand bide om de judesom Paulus. Dirav hans
och de hednakristna
kristna
som Jakob
iver att infrir den hotande schismen istadkomma en fcirsoning. Firr <ivrigt
iven om man med Cullmann girna vill erklnna, att Petrus vlsentligen- lgnat sig it den judekristna missionen, si f<irefaller det lndi svirt
att hevda, att han uteslutande sysslat med denna. Han f<irblev fortfarande ledare fcir apostlaskaran. Och i denna mening var bide Jakob och
kyrkan i Jerusalem, Paulus och hednamissionen beroende av honom.
Man kan litt urskilja, vad det Ir som kommer Cullmann att f6restilla
sig skeendet pi just detta sitt. For honom betyder ledarskapet fiir kyrkan
inte en del av det uppdrag som Kristus gav Petrus. Detta uppdrag bestir
uteslutande av apostolatet, vilket Cullmann identifierar med det oemotledningen av
slgliga vittnesbcirdet om Kristi uppstindelse. Det ovriga
representerar funktioner, i och for sig niidvindiga
kyrkan, missionen
- miste itaga sig, nlr detta var nodvindigt' men som
i kyrkan, som Petrus
han sedan kunde iiverlimna it andra. Man ser, vilka konsekvenser detta
innebir f<ir tanken pi den apostoliska successionen. Petrus fir visserligen
eftertridare men endast sisom kyrkoledare och missionlr, och dessa uppdrag ingir inte i hans av Gud instiftade apostlagerning.
Vi skall inte hir dr<ija vid denna teologiska aspekt utan endast syssla
med frigans rent historiska sida. Cullmanns liisning forefaller oss inte ge
en rittvis bild av alla de nytestamentliga fakta, som riir Petrus. Dessa
inneblr, att Petrus i och med Kristi eget ingripande lger en dominerande
stillning bland apostlarna. Detta uttrycker en annan protestant, Leuba,
nir han siger, att >Petrus har i f<irhillande till de tolv samma stlllning
som dessa i fcirhillande till kyrkan>. I Cullmanns perspektiv kan man inte
se, pi vad sitt Petri mission skiljer sig frin de andra apostlarnas, i vilken
mening han ir den >klippa>, pi. vilken kyrkan ir byggd, >den herder,
it vilken hjorden anf6rtrotts. Cullmann erkinner teoretiskt Petri privilegierade stillning i fiirhillande till de andra apostlarna, men i sjilva verket uppl<iser han denna stlllning, si att till slut just ingenting blir kvar.
u Man kunde till:igga att denna tolkning, som i varje fall ?ir diskutabel, ir en ganska
svag grund fdr en tes som giller en hel period av Petri liv, om vilken vi inte 'dger nigra

andra klllor.
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Vi har hittills gitt forbi tvi viktiga frigor, som f<ir tivrigt hlnger

sam-

martyrium.
rnan: frdgan otn Petri ankotnst till Rotn och frfrgan
Dessa problem upptar forfattaren i det tredje, lengsta och kanske viktigaste kapitlet i sin bok. Svirigheten ir den, att vi hZir stir infiir en mlngd
indicier men saknar ett ayg6rande vittnesbord. Nir det glller allusioner i
Nya testamentet, antydningar hos kyrkoflderna och arkeologiska fynd,
uppstAr afltid tolkningsproblem. De resultat Cullmann her kommer till
har slrskilt vlrde, darfdr att han underbygger dem med en streng kritik
ann hans

av dokumenten.
Frigan har ocksi ett dogmatiskt intresse. Pivens primat ftirutsitter i
sjilva verket tre fakta. Det f6rsta ar, att Petrus skulle ha intagit en predominerande stillning i apostlakollegiet, den frigan har vi nyss ber6rt.
Det andra faktum 'dr, att denna predominerande stillning gitt vidare till
hans eftertrddare; detta ar det centrala problemet, som vi skall spara till
sist. Det tredje faktum lr, att successionen ir anknuten till pivestolen

i

Rom.

Kan man nu

i Nya testamentet finna

en grundval

fiir

detta? Tydligt

'i.r, att det inte existerar nigon text, som otvetydigt behandlar detta. Men
€tt visst antal allusioner vill Cullmann tolka i denna riktning. I Romarbrevet urslktar sig Paulus fiir att han kommer in i en kyrka, som han inte
har grundat ltlizo;. Man har f<ir iivrigt ratt att antaga, att kyrkanfi
Rom utsprungit ur den judekristna missionen, och vi vet, att judarnas an-

tal dfu var betydande. Man kan derf<ir ha r'dtt att tro, att Petrus' som
ledare f6r den judekristna missionen, atminstone miste ha bes<ikt denna
f6rsamling, om han ocksi inte sjilv grundat den. F<irsta Petri brev ( ! : l3 )
siger sig vara skrivet frin Babylon. Babylon betyder hir sikert Rom, och
detta bestyrks av traditionen som siger, att Petrus skulle ha levat hlr.
Man bor hlr ocksi nimna J. Munks hypotes, enligt vilken de tvi vittnen
i Apokalypsen, som bragts om livet >i den stora staden>, skulle vara Petrus
och Paulus, vilka bida d<itt martyrd6den i Rom.
Har kyrkofiderna ytterligare nigot att beritta? Clemens av Roms brev,

som hirstammar frin fdrsta irhundradet, har en allusion pi Petrus:
>Petrus fick tack vare en orlttfirdig avundsjuka undergi en mingd prcivningar; sedan han hade gett sitt vittnesb<ird, gick han till irans land.>
Denna text siger ingenting om Petri martyrium i Rom eller <iver huvud
nagot om att Petrus varit martyr. Men under alla forhillanden sammanknytes allusionen pi Petrus med Pauli martyrium, vilket ger en aning
om att hans fall kan vara parallellt. Cullmann pipekar ocksi, vilken viktig roll avundsjukan spelar i denna passage. Men han uppvisar, att detta
passar mycket bra med de svirigheter som i Rom fanns mellan de judekristna och de hednakristna. Petrus har sannolikt blivit angiven inf<ir de
t9
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romerska myndigheterna just av de judekristna, som var missndjda med
hans f<irsonliga hillning.

Till

detta mycket gamla vittnesbcird kan man ligga det inte mindre
Ireviirdiga som hirrdr frin Ignatius av Antiokia. Nir denna reste till
Rom f<ir att der lida martyrdoden skriver han till romarna och anspelar i
detta sitt brev pi Petrus och Paulus. Cullmann pipekar emellertid, att
sammanstillningen av dessa tvi namn miste inneblra en antydan om vad
som f<irenade Petrus och Paulus i Rom, dvs. deras martyrdod. Aven her
Ir det friga om en deduktion, men som indi ir den mest normala tolkningen av texten. Genom sin ilder och ocksi genom sin art forefaller dessa
vittnesb<ird Cullmann mer sigande in de mer uttryckliga bestyrkanden,
som senare forekommer hos lreneus. Tertullianus eller Origenes. Han slutar med den slutsatsen, att man miste anse Petri martyrd<id i Rom som
ett se gott som sikert faktum.
Har nu de arkeologiska upptickterna i Vatikanen bestyrkt dessa faktal
Hir miste till att bOrja med en distinktion gciras. Existensen av en
Petrus-kult i Vatikanen bestyrkes frin och med tredje irhundradet av
prlsten Caius, och fynden stemmer bra med detta. Man kan tilligga, att
kulten av Petrus efter ir 2i8 likasi ftrrekom i Sankt Sebastian-katakomberna den 29 juni, vilket intygas arr en romersk kalender frin 300-talet.
Man kan gi Innu lingre och slga, att fynden bestyrker, att >apostelns
avrlttning skett inom Vatikanomridetu. Men Cullmann anser lndl inte,
att fynden ger oss ratt att anse, att vi har iterfunnit Petri grav. Och i alla
avseenden ar fortfarunde de indirekta littefira vittnesbcirden de slkraste
killorna for v&r kunskap om Petri ankomst till Rom.
Detta ir enligt Cullmann de slutsatser vi Ir berittigade att draga av
de bibliska, patristiska och arkeologiska fakta. Man observerar, att Cullmann har en tendens att underskatta d.e arkeologiska bevisen och likaledes de senare patristiska vittnesbcirden. Han stcider sig framfor allt pi
Nya testamentets och de apostoliska fidernas indirekta litter'dra vittnesb<;rd. Resultatet blir lndi positivt. Cullmann anser, att Petri ankomst till
Rom och hans martyrdiid i denna stad ir fakta, som frin och med nu
inte kan betvivlas. Dessa slutsatser ir viktiga nog.
Men man ser ocksi deras begrinsning. De inneblr ett accepterande av
att Petrus kom till Rom och led martyrdriden dlr. Men: >>man kan inte
bevisa, att Petrus grundat kyrkan i Rom>. Och: >det 1r inte lltt att se'
var Petri aktivitet skall placeras in i den romerska kyrkans centrum>.
Slutligen >ir det ingenstides friga om att Petrus skulle ha varit biskop
i Rom>. Ar dessa reservationer motiverade? Det f.orefaller, som om man
mot dem skulle kunna mobilisera gamla vittnesbiird, som Cullmann litet
60
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f6r snabbt avvisar, sirskilt freneus', vilken talar om

>Roms kyrka, grun-

dad av Petrus och Paulus>.
Dessa vittnesb<ird giir det for oss mcijligt att noga ange arten av Petri
verksamhet i Rom. Staden var centrum f<ir en betydande judekristen f<irsamling. Den var ocksi centrum frir en hel del hednakristna. Man inser
d& l;tt, att det miste komma till spinningar och konflikter. Cullmann
sjilv erkinner, att Petri aktivitet meste ha syftat till att f<irsona fraktionerna. Men f<irutsitter inte detta, att han bodde i Rom ling tid? Ett faktum ir, att Rom lr den enda stad, till vilken Petri namn med visshet ir
fiirknippat, om man undantar Jerusalem. Varf<ir skulle man di tinka sig,
att han i Rom spelade en annan roll en i Jerusalem? Pi <jmse hill var han
ledare fcir apostlagruppen och som sidan ledare f6r den lokala kyrkan. I
och med att han slog sig ned i Rom, blev ledarskapet 6ver apostlagruppen
och 6ver hela kyrkan forbundet med ledarskapet dver lokalkyrkan i Rom.
Dessa slutsatser fiirefaller natudigare In Cullmanns. Denne giir Petri
karriir mirkvlrdigt heterogen. Lirjungen, aposteln, kyrkoledaren, missionsledaren och martyren blir fem pi varandra fciljande personer, utan
nigot egentligt inre sammanhang. Detta beror kanske pi en alltfor exklusivt filologisk metod men ocksi pi att Cullmann frin b<irjan llmnar it
sidan, vad som skapade enheten i Petri missionsverksamhet, dvs. hans stlllning som 6verhuvud fcir apostlarna. Om man fiirbiglr detta faktum, fir
Petri liv <iverhuvud inget centrum.

Det iterstir en sista friga, som inte bara i,r exegetisk utan teologisk.
Det ir frigan orn den apostoliska successionen,
Skulle den roll, som Kristus tilldelat Petrus, <ivertas av hans eftertri,dare? Pi denna friga svarar Cullmann negativt. Apostolatet ter sig fcir
honom som ett apostlarnas personliga privilegium: >Tillimpandet pi senare biskopar ay ett uppdrag, adresserat till en apostel, lr fullkomligt
of<irenligt med det sltt, pi vilket Nya testamentet uppfattar apostolatet.
Naturligtvis intar biskopar och ildste senare apostlarnas plats, vilket legitimerar deras stillning som eftertradare. Men de befinner sig pi helt
annat plan ln apostlarna och kan under inga fijrhAllanden betraktas som
ef.tertradare i meningen fortsittare av den apostoliska girningen.>
Detta sammanfattar utmerkt Cullmanns mening. Man mirker till att
bdrja med, att om man f<irnekar, att det egentliga apostolatet skall kunna
ijverfciras pi en annan, si betyder detta inte ett fcirnekande av att Kristus
verkligen velat grunda en hierarkisk kyrka: >Vi erkinner fortsittandet
av Kristi verk i den synliga jordiska kyrkan.> F<iljaktligen >civerlimnar
apostlarna ledningen av kyrkan till sina efte*r'idare>. Cullmann anser i
sjilva verket
vilket minga protestanter inte gcir
att frllsningshisto-

-

-,
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rien fortsltter i kyrkan, att sakramenten f,ortsltter Kristi girning i Nya
testamentet, att kyrkans undervisning fortsltter aPostlarnas' att den helige Ande lr verksam i kyrkan, och att den f<;rherligade Kristus leder denna
sin kyrka.
detta fortsittande
Men
och detta ir det viktiga i Cullmanns tes
av Kristi girning i kyrkan fir inte fiirminska inkarnationstidens absolut
privilegierade och unika karaktir. Men denna tid fir en normerande karaktir. Det f<ireligger alltsi en skillnad i naturen mellan apostlarnas undervisning och den senare kyrkliga traditionen. Denna sista ir vcirdnadsvlrd; man kan inte utan skil opponera sig mot den; den ir stcidd av
Anden; men den ir indl till sin art mlnsklig. Pi samma sltt f<irhiller det
sig med hierarkien: >Apostlarna <iverfor till sina eltetttadate ledningen
av kyrkan men inte sitt apostoliska uppdrag.> Hierarkiens auktoritet fortsetter apostlarnas men Ir inte som deras ofelbar. Petrus 1r den fcirsta
grundvalen. Men grundllggningens tid dr en sak, byggandets en annan.
Han fir inte nigon fortsittare i sin speciella glrning.
att iven kaoch Cullmann g<ir det sjilv
Man kan hir pipeka
-,
Men
privilegium.
unikt
ligger
ett
tolicismen erkinner, att i apostolatet
efterfctljatna
f<ir katolicismen innebir skillnaden mellan apostlarna och
endast, att i och med apostlarna ar uppenbarelsens tid slut, och att deras
efterfoljarc endast har att bevara uppenbarelsen intakt och att f<irklara
den. I denna glrning fir apostlarnas efterfijljare apostlarnas egen aukde bevarar och firr vidare den uppenbarelse, som
toritet, vilken de irvt
blivit dem anf6rtrodd. For Cullmann dlremot ir apostlarnas auktoritet
strengt personlig och kan inte iiverf<iras pi nigon annan. De ensamma har
en ofelbarhet av gudomligt ursprung. Den kyrkliga traditionen lr i detta
avseende av ligre grad In den apostoliska traditionen.
Men hur skall under sidana f<;rhillanden den roll som orubblig klippa,
vilken Kristus tilldelat Petrus, fortsitta under kyrkans tid, om hans efterfaljare icke ir ofelbara? Vi nir her fram till den centrala frigan, och
Cullmann sjllv formulerar den: >Om man med grundande menar en kronologisk handling, hur kan den bevara samma roll fdr kyrkan i alla tider?
Hur kan Perrus i varje generation bli aktuell f6r kyrkan i etymologisk
mening, di vi med Petrus just menar Petrus och inte hans s. k. eftertridare? Hur kan kyrkan i vira dagar fortfarande vara grundad pi aposteln
Petri historiska person?>
Det svar som Cullmann sillv ger pi frlgan ir detta:
>Det ir mojligt, endast om man respekterar apostlagrundliggandets
temporellt unika karaktir, dvs. om deras person och glrning, unika i
historien, har efterhmnat ett vittnesb6rd, som konkret lever kvar. Detta
konkreta, som markerar apostlarnas fortlevande under kyrkans tid, bestir
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av deras skrifter.> Den tillkringlade formuleringen visar fijrfattarens svirigheter. Om vi nu verkligen fiirsoker begripa, vad Cullmann vill siga,
nir vi fram till nigonting fciga dvertygande.
Forst och frimst ir denna apostlarnas nirvaro i sina skrifter svir att
fatta. Den sitter oss pi sin hdjd i kontakt med deras tanke. Men i Perri
fall'itr argumentet svagt. Cullmann reserverar sig i sjllva verket i friga,
om autenticiteten av de tvi brev som gir under hans namn. Han slger,
att vissedigen enligt Papias' vittnesbcird Markusevangeliet skulle varL
skrivet efter Petri diktamen. Detta ir mycket sannolikt. Men som bekant
ir Papias vittnesbord mycket osikert. Vidare kan alla skrifter tolkas pi
olika sitt. Cullmann ser invlndningen men besvarar den inte. Forfattarens ofelbarhet ir inte lisarens. Petri skrifter kan inte vara grundvalen
under kyrkan, annat in om de sjllva ir ofelbara. Men di blir frigan,
om det finns en m<ijlighet att garantera denna ofelbara lisning. Detta kan
uteslutande ske inom vad vi kallar traditionen.
Man kan tilligga, att denna tiverging frin Petri person till hans skrifter
som grundval for kyrkan innebir en fullstindig revolutionering av frilsningens ordning. Det forefaller i sjilva verket sikert
och Cullmann
g<ir hlr inga invindningar
att evangeliet varit en muntlig
tradition,
-,
innan den sattes i skrift. Och detta ir inte en slump utan innebir, att
Kristus anfcirtrott sitt budskap till levande minniskor och inte till skrivna
bocker. Denna ordning ir ocksi Gamla testamenters, der Guds folk i f<irsta
hand d.r den ort, dir uppenbarelsen bevaras. Efter den sista apostelns dod
skulle alltsi denna ordning ha forind,rats? Kyrkans situation skulle alltsi
nu inte bara vara llgre in under den apostoliska tiden utan ocksi in under Gamla f<irbundet. Konsekvensen av Kristi ankomst till virlden skulle
vara, att Guds folk inte llngre hade den ofelbarhet som det gamla Israel
?igde.

Hir

tvingas Cullmann tillbaka till den protestantiska stindpunkr, som
han annars pi flera stillen civerskrider. Detta innebar, att frllsningshistorien i sj?ilva verket inte fortsitter i kyrkan, wtan att den upphdr med
Kristus. Om frilsningshistorien betyder nigonting, si miste den betyda
en Guds girning i historien. Men om det ir friga om en Guds glrning,
miste den vara ofelbar. Cullmann erkinner denna ofelbarhet i den sakramentala ordningen, dir sakramenten fcir honom ter sig som gudomliga
handlingar. Men han vdgrar att erklnna detsamma om kyrkans undervisning. Pi denna punkt fortsitter inte Guds girning under kyrkans tid.
Men di kan man inte heller siga, att Petri funktion fortsltter i kyrkan.
Det Ir darfAr den apostoliska successionen forefaller oss vara enda svaret pi den frl.ga Cullmann sjilv formulerar. Den tillfredsstiller i sjilva
verket de tvi krav som uppstell*, nimligen att.dels respektera apostola-
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tets unika karaktir, dels aktualisera detta. Det ir inte friga om nigot annat budskap in Petri budskap och inte heller om nigon annan auktoritet
In hans. Pi samma sltt som missan inte Ir ett nytt offer utan aktualiserar
det unika offer som lr korsets, pi samma sitt tillfogas inte traditionen
den endast aktualiserar denna
som ett nytt moment till uppenbarelsen
enastiende uppenbarelse, bevarar den, filr den vidare och gilr den nirvarande och aktuell

Det ir

for varie ny

frimmande element
annars

ir

generation.

pi traditionen som ett fdr uppenbarelsen
som hindrar Cullmann att ni fram till den syn, som

den orimliga synen

den logiska konsekvensen av hans tinkande'
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GERTRUD VON LE FORT

CORPUS CHRISTI MYSTICUM
I
sin nid,
tjver de fdrskingrade!
Sisom solens guldhav '6versvlmmar markerna,
si flodar du frin sj?il till sjel!
Du lr sisom en str6m' som Senomldper allt. Du ir
sisom en alltomfattande famn i salighetens djup'
Du ir sisom virt hemlands knoppningstid. Du lr
sisom den stund, di virt fcirnuft fir skida klart'
Ty vi ligo i gudomens sk<ite inneslutna i vatandta,
vi ligo slumrande i skaparens hemlighet,
Vi voro nirmare varandra ln i kirlek, vi voro ett'
lingt innan allt tog form:
Se, du stiger fram ur dunklet som en minnets helgedom, du stiger skyh<igt upP ur allt, vad tiden

Sisom himlens

bli omsluter alla med

si splnner du ditt

<iverskylt!

I
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tilt

dina klockors malm genljuder singen om virt ursprung'
dag och natt vir eviga hemfirds sing!

Corpus Cbrhti. mysticum

il
Ty iiverallt pi jorden bliser

hemlcishetens vind:

lyssna, klagan h<;rs i alla lender!

Overallt ir en och aldrig tvi!
Overallt ylar ett. skri i en ensam cell, trevar
en hand bakom lista diirrar;
overallt 1r en levande begravd!
Vira mridrar grita, och vira ilskade ftirstummas;
ty ingen kan hj?ilpa den andre: ensamma iro
de alla!
De ropa pi varandra frin tystnad till tystnad,
de kyssas, skilda frin varandra, Pi tusen
smirtors avstind llska sjilarna varandra.
Ty all minsklig nlrhet Ir sisom gravkullars
vissnade blommor, och allt, som trdstar'
ir som en riist v fj'drran Men du ir sisom en rtist innerst inne i sjilen.

III
Se,

du trider oss till miites med gyllene panna
i vir lyckas itersken!

vi utgitt ifrl,n,5r vir medresenir,
och han, som vi skilt oss ifrin, fiirsam-

Ty han,
lar

som

oss

till

sig!

FIan har fiirenat sig med oss i virt armods sk6te
och gjort sig sjiilv till <idmjukhet i dina
hender!
Han bor i dina kalkars vin och i det vita br<idet
pi dina altarbord.
Du reder honom en biidd i vir hngtan, en bidd
pL vl'ra hungrande llppar,

En biidd djupt inne i vir ensamhets hj?irta; di
iippnar sig sjllens fiirseglade ddrrar:
Atomernas stoft bliser samman, ty evighetens
stillhet ir starkare en storm:
Vi iro en kropp och ett blod!
Vi iro flammor av en och samma sjel
Du ir all virldens enda verkliga gestalt!
S-s33oz2 Credo. 34:deirg. Nr 2.

1953

65

Gertrud. uon Le Fort

IV
Din stimma talar:
Bunden vare du nu, du himlarnas h<;ga, du allmaktens miktiga, du trefaldens enande,
den obllndbara glansens obhndade dotter:

Kirlek, jag ldnkar dig fast vid min sjil
och gir in i den dunkla minsklighetens
dunkla hjiirta!
Ingen smlrta frilsar dig, ingen smllek rlddar dig,
ingen dod kan rycka dig ur mina armar:
Flngslad vare du av dem, som evigt iro dina

fingar'
6vers. av Forke Gjerulf

ARV OCH AVGRUND
TANKAR OM DAGENS KRISTNA LITTERATUR
1

T-\ ". som behirskar den moderna konsten och litteraturen ir uppfattL) ningen om den skapandes oinskrlnkta frihet. Den bottnar ytterst i
en vantrivsel med kulturarvet, och denna fiireteelse har uppstitt pi tvi
som en flykt undan arvet eller som en frigorelse darifrin. Bigge tendenserna Ir si sammanblandade, att det ir svirt att a-vgora vilken som lr

sitt:

den dominerande.
Arvets makt hade blivit allt for tryckande och i stunder av trcitthet
kunde firrra irhundradets konstnirer friga sig vad de egentligen skulle
kunna prestera efter den tidigare vnldiga utvecklingen av oiivertrZiffliga
geniverk. De rlddade sig genom att. fly in i den subjektiva detaljen och engingsf<ireteelsen. Arvet tyngde svirt pi den konstnlr, som inte ville kopiera och vara epigon. Pi samma ging eggade klassicismens och romantikens patetiska avldggare till motstind. Det var former som inte lingre
svarade mot tidens krav och de fOrefOll falska och osanna. De nya realisternas paroller gick ut pi frigorelse frin detta forildrade arv.
De tidigare estetiska lagarna upphlvdes vil inte men de f<irsattes i gungning utan nigon egentlig frirhoppning att kunna slttas stadigt pi fcitter
igen. De ersattes av friheten till individuell gestaltning. Det fanns inte mer
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nigonting som inte kunde sigas. Dirmed hade portarna till avgrunden
iippnats. Den minskliga undervegetationen, det perversa, nattsidan, det
som tidigare bara fick iskidliggoras i enligt konstens lagar fcirvandlad gestalt, himtades nu fram ur sin fingenskap och kunde som rimaterial visas
upp i all nakenhet. Eftersom avgrunden lr oindlig och nir den en ging
slippts loss fcirstir att hilla fast minniskan, si dr jakten genom dess djup
innu inte slut pi linga vigar. Den 1r den nutida litteraturens egentliga
signum,

fir

inte glomma att vi lever i en avgrundens egen tid och att en verklig spegelbild av denna tillvaro f<irefaller
mer beritti gad dn en aldrig si skcin framstillning, som till sin struktur
fitrblir samtiden frlmmande.
Den som beklagar sig dirdver

2

Den kristne konstniren befinner sig i en liknande situation. Med den
skirpta blicken frir psykologisk sanning och realitet kriver han att ocksi
hans konst skall vara ikta liv. Han vill inte lingre ha nigot att giira med
romantiserin g, for att inte tala om tendentiils fddjugenhet och banalisering av det religi6sa. Detta krav ir utan tvekan ett framsteg frin det
tidigare utbredda behovet, att ocksi hlr allt miste motsvara den borgerliga ordningen. Den minsklighet som upplevt tvi virldskrig har erfarit
och erfar dagligen, att det inte alls ir si litt att leva som kristen, nir latenta eller akuta katastrofer hotar ordningen i grunden. Modern kristen
konst miste ta fasta pi detta faktum och stiker sig till sin profana medtivlare med dess dirvid rikare erfarenhet, for att. lina dess uttrycksformer.
Denna utjimning har

fitt ovintade fOljder. Avgrunden har nimligen
brutit in i den kristna litteraturen med ofta inte mindre styrka in i den
pro{ana, och resultatet'ir att den lisare som i en roman av kristen upprinnelse tilhventyrs .vi.ntar sig inte ens blicken ner i lidelsernas krater och
Innu mindre nlgra pornografiskal avslcijanden, vinder sig bort besviken
och ftrrvirrad. En litteratur som kallar sig kristen miste ju pi nigot sltt
gtira pitagli gt att den stir i f<irbindelse med sina urkillor, och en strile
av den ider man borrat sig ner till miste brista fram ur dess djup. Det
vill siga att det slutgiltiga intrycket av en sidan lektyr inte fir bli att
avgrunden dominerar. Motivens samverkan i en berlttelse meste foru frarn
till

den kristna sflren.

' Begreppet pornografi lr inte litt att bestlmma, Det vixlar nlr det faststlllts juridiskt eller lexikaliskt, I detta sammanhang avses inte uteslutande erotiska framst?illningar
utan sidana som av olika skil syftar till en sexuell accentuering.
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Om lisaren i stillet tycker att han dras in i kaos ocksi hir, der han
fcirutsltter inriktningen mot korset som det iippna eller outsagda svaret
pi de framstillda frigorna, si kan hans besvikelse medfrira att han vi,nder denna diktning ryggen liksom han ftirut gjort med si minga andra
fcireteelser i tiden. Det vore desto beklagligare som den profana diktningen
visserligen kan hjiilpa minniskorna att se sig sjilva i sin samtid men aldrig
fcirmir ge syaret pi deras f.rlgor.
3

Pi sista tiden har det upprepade ginger kommit till friktioner mellan
publiken och konstnlirerna, dirf<ir att de missrlknat sig pi varann och
riktat <imsesidiga anklagelser mot varann. Slrskilt har den kristna romanen varit f<iremil f<ir sidana stridigheter.
Graham Greene, som utan tvivel gjort den katolska vidden stora
tjinster med sin nya aspekt pi berlttarkonsten och sin kontakt med ickekristna hsare, har silunda mtitt mycken och berittigad motsigelse fcir sin
senaste roman Slutet pi historien, trots att ocksi den Ir ett betydande
verk. Greene kommer hlr med detaljskildringar och uttryck som tangerar
den engelske f<irpornografin. Om ocksi den kristna litteraturen
ingenting har att gcira med uppfattaren f6rkunnat p& annat stllle
byggelselitteratur, si liter den sig 2indi inte lcisgciras ur det apostoliska
sammanhanget, vilket stir i efterfoljdens tecken. Ett >tendensfritt> kristet
skapande finns det? Hur lingt ett dylikt inordnande liter konstniren behilla den frihet i skapandet, som den profana ut6varen tar som
en given sak, ja, det ir en tr&ga av mycket dramatiskt slag.
Sikerligen Ir >sanningskravetn, huvudparollen f<ir det moderna forf.attarskapet, av stort vlrde fijr kulturen. Utan idighet i bekinnelsen si
grusas de levande klllorna. Men nlr det leder till ensidiga, subjektiva och
hur forhiller sig >sanningskravet> di
sjalvforh?irligande beklnnelser
till sanningen? >Sanningskravet,- har si ofta l6pt i vlg.med sig sjilvt att
det knappast har gitt att kenna igen. Strindberg har lemnat minga exempel pi den saken.
Men fir denna paroll, tilhmpad inom den kristna litteraturen och
konsten, dlr den ju till uppsit och utfcirande ir alltigenom ikta, gi si
lingt att den skildrar singkammarhemligheter i detalj och breder ut perversiteter fdr lasaren, ja, d;rhin att det fardiga sjilvportrittet av sig sjilvt
fir exhibitionistiska drag?
Hiir skall bara erinras om makten hos en sidan detalj. Dess verkan stir
ofta i omvind proportion till dess utrymme i hela verket. Den kanske ryms
p3, nlgra f& rader, men detta lilla stiille Ir nog f.or att si binda lisarens
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uppmlrksamhet, att hela volymen pi kanske 400 sidor liksom koncentreras dit. Verkets eventuellt hoga litterlra kvalitet ir inget fiirsvar, for verkan av en sidan detalj nir djupare ju h6gre den litterira nivin ir.
, Det kan mycket v'ilvara sL, att upphovsmannen till denna effekt aldrig
syftat till den utan i sitt >>sanningskrav> bara ber'ittar om egna upplevelser. Den sexuella nyfikenheten klinger sig desto envisare fast vid skildringen, och fiirfattaren kan till sin hipnad konstatera, att han skapat en
sensation, som han i vissa 6gonblick av verklig insikt iinskar att han inte
hade istadkommit.

4

Det ir med

dessa rader

inte meningen att angripa diktaren Graham

Greene. Den som skriver detta hcir tvertom

till

hans beundrare och vet

alltfor vll vad den kristna diktningen har att tacka hans framtrad.ande
och insats. Om uppmlrksamheten hir riktas pi vissa moment i hans senaste
roman, si sker det f<ir att belysa frigan om den >kristna konsten>, ett
omride dar ju allt befinner sig i vardande och der det kan ha sitt vlrde
att komma med frigor och motfrigor.
Dessutom framstir Graham Greene som exponent f6r en rad andra,
ocksi protestantiska och sekteristiska diktare och skriftstlllare frin de senaste iren. Hir pistis pi intet sltt, att de med avsikt kommer med hadelser, och ingen vill frinkiinna dem tron att de just genom skoningslcisheten i sin beklnnelse gcir den kristna litteraturen den bista tjinsten. Det
f.orefaller indi som om de genom sitt starka samforstind med de profana
forfattarna sig bort

frin

Det finns nlmligen

det slrstillningens kors som ir lagt pi dem sjllva.
ett slags sjilvdemaskering eller demaskering av

omvirlden och forandra som man hellre ser anf<irtrodd it tystnaden
fattaren till gagn. Det slagets avslcijanden fri'religger, nir perversar pornografiska och exhibitionistiska ting uttryckes i reportagemissigt o{cirvandlad form.
Denna benigenhet att teckna avgrunden tycks just nu slrskilt karaktirisera Norden och det 'dr detta drag och dess berittigande inom det
kristna omridet som hir skall ifrigaslttas.
Det ir visserligen riskabelt att vilja frira sidant pi tal. Uppfattningen
om den personliga skaparfriheten, overtygelsen att konstniren utan vidare
forfogar ijver vilket lmne som helst har till den grad blivit ett andligt klimaq att det lr mycket impopullrt att tvivla pi detta absoluta krav. Likasi ir det moderna ftirbundet mellan profant och kristet redan si fast,
att en stilla undran om det fiir den kristna partnern mdjligen inneblr en
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nackdel, strax renderar den frigande namnet >moralist>>. Den etiketten

fir

han sig piklistrad vare sig han vill det eller inte. Och moralist betyder i
detta fall detsamma som faris6, reaktionir osv.
Att en ytterligare utjimning mellan den kristna och den profana litteraturen kan fi fOljder som redan nu ter sig hotande, skall likafullt belysas i det fiiljande.

t
Det finns utan tviyel pornografiska detaljer, som htir samman med >>irligheten> i konstnirens beklnnelse, med hans behov att sliga sanningen.
Men om det nu 'ir si att dessa detaljer utarbetas med litterirt raffinemang
f<ir att. {3 d,et hela att sli? Den
av den rena ekonomiska ncidvindigheten
- i den nordiska litteraturen,
faktiska roll som detta moment torde spela
fick man forra iret veta nAgot om i den norska demokratiska tidningen
Yerd,ens Gang av en forfattare, som med foljande ord. yttrar sig om den
periodiska smutspressen: >Begreppet (pornografi) innefattar si att siga
90 /o av hela den nordiska romanlitteraturen. Yarje tArl;ggare vet, att en
romanfiirfattare som inte behandlar 'imnen av erotiskt upphetsande karaktir' praktiskt taget ar osiljbar. En roman utan samlag ir som en biff

utan

lcik.>>

Jag vet inte om Andrd B jerke ir si tillf<;rlitlig, att man verkligen
kan ta honom pL allvar. Jag skulle vilja betvivla det. Di han med pifallande ijverdrift glr i brischen f<;r de pornografiska tidskrifternas bibehillande i sitt hemland miste dessa pistienden likasi tas med reservation. Men
ocksi om nigot dras ifrin och man dessutom riknar den unga lyrikern till
godo hans temperamentsfulla framstlllningssitt, si blir det indi tillriickligt mycket <iver fcir att motivera en betlnksamhet gentemot den vlg som
den nordiska litteraturen numer slagit in p&. Och knappast skulle en si
list tidning sorn Verdens Gang viga att, utan reservationer publicera sidana uppgifter, om de inte hade en viss sanningshalt.
Andr6 Bjerke, som publicerar dem i helt annan avsikt (till smutspressens fiirsvar), skvallrar har i slalva verket ur skolan. Man stir inf<ir det
faktum, att den med minniskans vlrdighet och stillning i universum frin
b<;rjan f<irbundna parollen om den skapandes absoluta frihet (och starka
krafter har varit i riirelse f<ir den just frin Norden) leder till ett allt starkare fastkedjande vid avgrunden. Di fiirefaller det lven mindre oberlttigat att upprepa den tidigare st?illda frigan om den kristne 6verhuvud
kan och fi,r f6lja efter her. Om han inte snarare miste avsti frin en utjimning
till och med om han skulle riskera att isoleras?

-
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sjiilva verket fiirsvirar denna utjimning vlgen ftir den kristne konstniren: han packar si att siga stenar i ryggslcken. Nir han pi sin ptofana
kollegas vis anvinder den pornografiska detaljen fiir karaktlriseringens,
motivets eller beklnnelsens skull, si kan han inte liksom denne lita det
vara sig sjilvt nog utan han miste dra en parallell. Det ir och f<irblir hans
uppgift afi l&ta den kristna vidden lysa fram ur sitt verk. Men det visar
sig ofta, att han inte ricker till fcir just denna >andra del> av sitt arbete.
Han fdrmir inte att mot sin avgrundsdetalj st2illa upp den motsvarande
religi<isa realiteten. Det motiv, som han anvlnder for att karaktirisera det
gemena eller hetsande, lr alltftir pregnant och darigenom direkt slagkraftigt f<ir afi le:.a sig tringas tillbaka av det andra motiv, som skall ge den

I

andliga motvikten.
Om det redan om Dant es Paradiso kan sigas att det ir blekare in
hans Inf erno, hur mycket mer krymper inte di mojligheterna fcir moderna
Iorfattare att civertygande frammana ett salighetsrike, som ir likvirdigt
deras Inferno. Graham Greenes senaste verk framstar trots filrfattarens
irliga bemiidande att prestera motsatsen som ett exempel pi denna bristande jimvikt. Den kontrast som han vill stilla upp gentemot sin hjiltes
gemenhet och brutalitet och mot de pornografiska detaljer varmed denna
gemenhet illustreras, ir alltfbr svaga ftir att 6vertyga lisaren om den nid
som hjlltinnan skulle ha fcirvlrvat genom dopets sakrament.
Iddn har format men dess >helighet> verkar konstruerad och dirfttr
i varie fall inte se 6vertygande att den
inte omedelbart civertygande
av
utplina
minnet
hjiltens diupt rotade egoism och derkan
hos lisaren
med ocksi av den fruktansvirda realiteten hos ett likafullt segerrikt ont'
Trots den fascinerande framst?illda lidelsen mellan de b?igge llskande nir
romanen inte fram till den kristna sfir som dess forfattare egentligen
avsett.

7

Eftersom de kristna konstnirerna alltmer nirmar sig de profana, ftiretaller f.rlgan berlttigad om tiden inte Ir inne fiir en omprdvning och besinning. De kan inte skapa pi samma obekymrade sitt som sina profana
kolleger, som hlmningsliist och i avundsvlrd subjektivitet sjunger ut sin
bekinnelse. De har det svirare, f& i sin frihet har de bundit hlnderna
pi sig och slutit till munnen, derf<ir att de inte bara frinkinner sin person
och sitt skapande oinskrinkt suverlnitet utan ocksi lilter traditionen f&
Atminstone ett ord med i laget.
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oriktigt och grira det hela till en friga om
ville betrakta detta speciella slag alr ansvar
som blott och bart f<irankrat i det moraliska, i begreppen anstindighet
och sedlighet. Dess allvar hlnger ihop med helt andra och lingt djupare
liggande hinsyn. Den kristne skapar i Kristi efterfdljd och har her och
hos hans efterflljare
aposdarna, evangelisterna, kyrkof|derna och hela
den litteratur genom -irhundradena, som henftrr sig till dem
en mlrare
- han sjilv
ftir sina egna utsagor. FIir finner han den bakgrund, mot vilken
skall framtrida, den regulator, som kan sittas in vid ett ilvermitt av sjilvbeklnnelse, >sanningskrav>, avslcijanden och detaljerande vid sidan av. Ansvaret yttrar sig framf<ir allt i sj?ilvkritik, iterhillsamhet, fcirtegenhet.
Detta 'ir visserligen nigot fcir den modern a forfattaren hcigst oangenimt. Den skapande mlnniskan skapar utifrin sitt inres lag, obunden
som han Ir av annat In sina egna id6er och fantasier. N<idvlndigheten att
hilla inne med sin framstillning miste nirmast te sig som ett ingrepp, som
nigonting som ftlrlamar hans initiativ. Och fortegenheten ir ocksi i sjilva
verket en fadig besklrning av allt det som man vanligen skattar som >>originellt> eller >personligt>.
Men den kristne konstniren kan likafullt avsti frin friheten till sjiilvhevdelse, vilken andra klamrar sig fast vid som en absolut fcirutsittning
fcjr sin konstnidiga existens. IJtan att vara osann och olrlig kan han hilla
inne med beklnnelser, om vilka han vet, att de genom att rrLana fram avgrunden inte har nigon plats inom det kristna omridet. Det missuppfattade kravet pi att i >irlighetens>) namn siga allt kan han med lett samvete frigrira sig frin. Ty det ir i hans fall inte f.rlgan om att pi det intimaste utlemna sig sjilv it publiken eller att pi det intimaste avsl6ja andra,
under stlndigt framhillande av det egna jaget, inte heller att demonstrera
egna eller andra perversa eller pornografiska grottupplevelser, utan det ir
i stlllet fr&gan om ett l&t vara aldrig si skralt fcjrs6k att med sin goda
vilja och en nybrirjares anstrlngning vandra vidare i efterfoljden.
Den kristne konstniren kan inte komma bort frin det faktum att han
genom att kopplas in i en kontinuitet som 1r si gammal som kristenheten
sjilv och som skall besti si llnge kristendomen existerar, inte stir ensam
och allena i medelpunkten for sitt skapande. Om den profana konsten i
dag springer fram ur en otillfredsstilldhet med kulturarvet, si kan diremot den konst som kallar sig kristen aldrig se bort frin sitt speciella arv,
som inte 'dr nigot kulturarv, utan den linyter tvlrtom an till just det nedirvda. Aposteln Paulus kallar den kristne 6or arvtagare i den meningen
att han ir Guds barn och dirmed delaktig av privilegiet att y^ra barn i
huset.'>Och I skolen med gliidje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset> ( Kol. t : t z ; .
Det skulle andi vara alldeles
fasaden och dess puts, om man
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sig bildligt fitr att beteckna den alltid
kristen. Men arvet som det hdr ir
vara
niden
att
overhuvud
ofattbara
menat, nimligen tillitelsen att t& ta del av traditionens ofantliga samlade
skatt, lr ett faktum som hinger samman med denna nid, och det glller
varje enskild kristen i lika hiig grad som den kristne konstniren. Besinnar
han denna realitet, si blir det littare att tiga med vissa, privata och intima
upplevelser och dirmed att avstA frin den egna jagiska halvgudsinstlll-

Det

mi vara att han uttrycker

ningen.

Det kristna arvet rymmer krafter som frllsar och skyddar frin avgrunden. Den kristne bar ju ocksi sitt namn dlrf<ir att han erklnner en herre
civer sig och inte tvirtom stlller sitt individuella herradcime over allting
i virlden och tar det som en fijrutsittning f<ir sitt skapande. F<ir honom
heter det, iven om han inte alltid 2ir fullt medveten om det: >Helgat varde

ditt namn> och inte >mitt namn>, om ocksi egenkirleken drar &t det
hillet.
Att denna fiirtegenhet inte betyder nigon utarmning, som man nog
fruktar, har redan flerf.aldiga ginger slagits fast. Ferdinand Ebner
siger nigonstans: >>Mi minniskans ord franr'gil ur hennes fcirstummande
inf<;r Gud och ur hennes livs fullhet i Gud.> F<irtegenheten om detaljer
som iippnar avgrunden kan dirfrir bara tillftira litteraturen och konsten
likande krafter. Den kan genom den dirmed fiirbundna disciplinen ge
impulsen till en fcirendring, som den profana systern i grund och botten
vintar pi. Genom ett kontinuitetens bevarande skulle man m<ijliggora en
orientering, som skyddade frin uppltisning och kaos. Den revolterande exr
perimentlustan hos >ismerna>>, den formella, tematiska, estetiska och moraliska uppliisningen kan genom den kristne konstnirens trogna fasthillande
vid sitt arv ges ett nytt innehill och ftrras fram till en ny besinning. DIrmed skulle man pi nytt kunna delta i att, bygga upp kulturen.
Di skall det ocksi bli uppenbart, att, avgrundens poftar kan stlngas,
inte genom mlnniskans vilja utan genom den trohet som kallar ned ingeln
med nyckeln.

Robert Brau,n

MAURIAC
f, fter Henry James' diid drabbades den engelska romanen av oferd:
L) j^, lingt f<ire hans d<id kan man faktiskt fiirestilla sig den lugna,
imponerade, ganska fiirncijda minniska, som likt den sist 6vedevande frin
en flotte ser ut <iver ett hav med kringstr6dda drakspillror. FIan skrev
7J
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och med ned sina intryck i en artikel iTbe Tirnes Literary Sapplement,
protokollfdrde sina f<irhoppningar om sidana unga romanftirfattare som
Compton Mackenzie, Gilbert Cannan och Hugh Valpole. Men var det
verkligen forhoppningar och inte en form av hans odvervinnliga orientaliska artighet? Vi som har levt efter denna oferd kan inse det f.ifinga i

till

f<irhoppningarna.

Ty med James' diid gick det religi<isa sinnet f6rlorat fdr den engelska
romanen, och med det religi6sa sinnet ocksi sinnet fiir det minskliga
handlandet. Det var som om sk6nlitteraturens vldd hade gitt miste om
en dimension: personerna hos si bemirkta forfattare som Virginia Voolf
och E. M. Forster vandrade likt symboler av kartong genom en virld tunn
som papper. Till och med hos en av de mest materialistiska av vira stora
hos Trollope
er vi medvetna om en annan virld
romanfrirfattare
mot vilken personernas handlingar fir stark relief. Den klumpige statskyrkopristen som si forsiktigt i sina svarta stcivlar tar sig fram genom
gyttjan, som si tafatthanterar sitt paraly, som talar om sin urusla inkomst
och som stammar sig genom ett giftermilsanbud, han existerar pi ett sitt
som Voolfs Mr. Ramsay aldrig existerade. Han gcir det derfiir att vi
vet att han existerar inte bara for kvinnan han vlnder sig till, utan iYen
i Guds tiga. Hans obetydlighet i sinnenas vidd motsvarar endast hans oerhorda betydelse i en annan.
Romanfcirfattarna, som kanske omedvetet insig den kritiska belegenheten, tog sin tillflykt till den subjektiva romanen. Det var som om de
trodde att om de brot sig ned till de i personligheten hitintills ororda
skikten si skulle de kunna bringa i dagen hemligheten med >det betydelsefulla>. Men genom dessa gruvoperationer ftirlorade.de ytterligare en
dimension. Den synliga vlrlden upphorde att existera lika fullstiindigt
som den andliga. Mrs. Dalloway som gick nedf<ir Regent Street klnde till
det glimmande i butiksftinstren, bilarnas l;tta f.orbifart, konversationen
hos minniskorna som strirmmade nedfiir afrarsgatan. Men det var endast
en Regent Street sedd av mrs Dalloway som meddelades llsaren: en charmerande besynnerlig, ganska sentimental prosadikt var vad Regent Street
hade blivit: en luftstrom, en doft av parfym, ett gnistrande av glas.
Men, det miste man betona, Regent Street har ocksi sin ritt att finnas
till; den ir mer verklig in mrs Dalloway, och vi ser med hemlengtan
tillbaka mot matstellena, de smutsiga girdarna,, de tysta scindagsgatorna
hos Dickens. Dickens' romanintriger representerar emellertid pi ett handgripligt sltt sinnet fiir det civernaturligt goda och onda. Husen i vilka
hans personer ilskade, burarna i vilka de d<;mde sig sjllva till f<irdomelse
gavs betydelse genom deras nirvaro. De hade fitt ritten att finnas till
som de var. Om de iiverhuvudtaget var forvinda var de detta genom
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de blev det inte ytterligare genom forflyttningarna
iakttagarens oga
hos en fiktiv person.
Mauriacs frimsta betydelse fcir en engelsk llsare ir derfi;r att han
tillhirr de stora traditionella romanfcirfattarnas slllskap: han 1r en f6rfattare for vilken den synliga vidden inte har upphiirt att existera, Yars
personef har denna fasta egenvidd och detta betydelsefulla hos minniskor som har sj'ilar att frllsa eller fiirlora. Han 1r en fcirfattare som

vidmakthiller romanforfattarens traditionella och vlsentliga rittigheter,
att kommentera, att uttrycka sina isikter. Hur trcitta har vi inte blivit
pi den dogmatiskt >)rena> romanen' den tradition som grundades av Flaubert och som nir sitt storslagna, vilseledande klimax i England med Henry
James' arbeten. Man piminner sig de dlr labyrintlekarna i barntidningarna ddr barnet med en penna skall s6ka strecka en vag t.ill labyrintens
centrum. Men i den rena romanen blrjar llsaren i centrum och miste
finna vlgen till ingingen. Han l<iper med pennan lings vigar som sikert
miste leda till periferin, till virlden utanfdr labyrinten, dir etiska omdiimen och handlingar av iivernaturlig betydelse kan finnas (till och med
skrivandet av en roman kan faktiskt betraktas som en viktigare handling, som uttryckande en avsikt av mer levande betydelse, in huvudpersonens lktenskapsbrott eller mordet i tredje kapitlet). Men de tryckta
labyrintgingarna rlnner och far och snor omkring, och iterfor honom
och han finner vid nlrmare betraktande
slutligen dit dar han b6rjade
har streckat iiver den enda utgingen.
att kartans m<insterritare faktiskt
eller James' storhet. Romanen hade
sig
Flauberts
vare
Jag f<irnekar
.vara
en estetisk form och de iterfcirde den till det konstnirliga
upph6rt att
samvetet. Det var de senare forfattarna som genom att blint acceptera
de tekniska dogmerna gjorde romanen till den kinsloltisa, livsber6vade
form (den form som iterstod) som den har fitt. En ftirfattares uteslutningar kan gi f6r lingt. Ocksi torfattaren, den stackars saten' har titt att
finnas till, och Mauriac bekrlftar inyo den ritten i sin rornan Den
f ariseislza kuinnan. Det ir sant att Flauberts form inte Ir si fullstindigt
6vergiven i denna roman som i Ormboet. Ber'dttelsens > jag> spelar en roll
i handlingen. Varje kommentar dlr kan puristerna pisti h<ira till fiktionsjaget. Men deras pistiende hiller inls
>jag> domineras av jag. Lit mig
citera tv& avsnitt.

-

>- och si vacker sen, tycker du inte det? Nej, jag tyckte inte att han var vacker.
Ir sk6nheten fiir ett barn? Sikert ir det styrka och makt som framfiir allt
imponerar pi ett barn. Men jag miste ha kint mig tr'itfrtd av hennes friga, fiir [n i
deg, eftet ett helt lingt liv, minns jag tydligt var hon stod i all6n niir hon stlllde den
till mig apropi Jean. Skulle jag i dag biittre kunna f6rklarr vad iag menar med sk6nhet? Skulle iag kunna slga hur man kinner igen den i ett ansikte av kiitt och blod,

Men vad
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en horisont, en himmel, en firg, ett ord eller en sing? Ar det pi den rysning man
kinner, en rysning som Ir kroppens men som lndi angir sjilen, denna fiirtvivlans glidje,
denna kontemplation utan mil som inte uppvigs av nigot famntag . . .>>
>Den dagen stod jag fitr fdrsta gingen 6ga mot iiga med min gamla fiende ensamheten, som jag numera trivs ganska bra med. Vi kinner vtrandrt: alla upptlnkliga sir
har hon tillfogat-mig, det finns inte lingre nigon plats ffu nya stdtar. Jeg tror inte
ett ia,g har undgitt nigot av hennes fdrsit. Nu har hon slutat pliga mig. Vi sitter
mittemot varandra och riir om i elden om vinterkvillarna di talkottarnas fall, en figels
rop i natten betyder lika mycket ftir mitt hjirta som en mlnsklig rdst ' . .>>

I sidana avsnitt Ir man, liksom i Shakespeares dramer, medveten om
detta'ar negot mer
en pldtslig spenning, en tystnad faller <iver sjllen

betydelsefullt In Kungen, Lear, eller Generalen, Othello, nigonting som
Ir utan inskrlnkning och beroende av handlingen. >Jag> har upPhort att
tala, jag talar.
Man frestas aldrig att i detalj betrakta Mauriacs romanintriger. Vem
kan efter sex mAnader beskriva hendelsernas gAng i lit oss sliga Fallna
tinglar? Man kommer ihig den enkla inledningen till Onnboet, men iu
enklare romanens hendelser 1r desto mer f6rsvinner de och efterlemnar i
minnet endast personerna som vi blivit si fcirtroliga med att hendelserna i
ett skede av deras liv (som romanfiirfattaren utvalt) kan glcimmas utan att
vi gl<immer dem. De forsta raderna i Den fariseiska kainnan ger en fullkomlig bild av den fruktansvirde greven av Mirbel: >Kom hit du, min
gosse!
Jag vlnde mig om i tron att det giillde nigon aY mina kamrater.
Men visst inte. Det var mig som den ftirre pivlige zua.ver' kallade till sig
med ett leende. Arret pi hans iiverlipp gjorde leendet groteskt.> Mauriacs
personer existerar med en utomordentlig fysisk helhetsverkan. (Han ir
har i slekt med Dickens kinner man.) Men vars och ens handlande 1r av
mindre vikt in den makt, om det nu 1r Gud eller Djivulen, som tvingar
dem till detta handlande. Besynnerligt ofta fattas >skarvarna>> i Mauriacs
intriger, dessa hlndelser som skulle istadkomma en tlnkbar <iverging frin
en scen till en annan. Detta trots att Mauriac har en ocivertrlffad klarhet
och dramatisk kraft i sina stora >scener>, som ner Jean av Mirbel
pojken (en olycklig, torterad Grand Meaulnes) vars sjll ar i s&dan fara
utanfcir hotellet ir det tysta vittnet till hans ilskade mors vulglra
-Sktenskapsbrott. Sedda som handlingar kan hans romaner ibland tyckas
flimra som de fcirsta filmerna. Men vem skulle fcirscika beskriva dem
som handlingar? Ta bort hendelsefiirloppet, och endi iterstir personerna
pi ett sitt som jag inte kan jimfora med andra romanfcirfattares resultat.
Ta bort mrs Dalloways f<irmiga till sj?ilvuttryck, och det 1r inte bara
romanen som Ir borta utan ocksi mrs Dalloway. Ta bort handlingen
frin Dickens, och de flesta personerna som levt si livligt frin hendelse
till hendelse lirses upp Steerforth f<irvittrar samtidigt med Little Emily:
-
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begitt
aldrig
pivlige
zuaYen,
iktenskapsbrott, om Jeans f<irmyndare, den onde
hade lyft en hand mot honom, om den tafatte, vilmenande helgonliknande prlsten, abb6n Calov, aldrig hade fitt sig anfiirtrott virden av
pojken, si skulle personerna fortsatt att existera pi precis samma sitt.
Vi vinner salighet eller hamnar i fcirdlrvet genom vira tankar, inte genom
vira handlingar.
Hindelserna i Mauriacs romaner ir inte till fcir att forafldra Personerna
hur litet f<;rlndras vi inte genom hlndelser: hur romantisk och falsk
-1r inte en bok som t. ex. Conrads Lord llm utan for att avslirja och
avsl<ija dem med allt stcirre finhet, med allt stilrre
uppenbara dem

de

ir

beroende av varandra. Men om grevinnan av Mirbel inte hade

-

skirpa.

Hans moral och religiiisa insikt er motsatsen till det i<igonfallande.
Man finner inte det littfunna antagandet, nigon >grundfigur> hos
Mauriac. Ta till exempel den stackars fromma portvakten M. Puybaraud.
Han ir vad man pi engelska kallar for >a creeping Jesus>. Men Mauriac
visar hur >a creeping Jesus>> verkligen kan vara en mlnniska som kryper
mot Jesus. Den fariseiska kvinnan under hennes skikt av destruktiv
egoism och falskt medlidande avsliijas med fcirstiende till dess vi nir det
genuint religi<isa ursprunget. Hon hr genom sitt hyckleri. Den skenhelige
kan inte leva fctr alltid avskil d. {l&n den tro han bekinner sig till. Det
finns ironi, men ingen satir i Mauriacs arbeten.
Jag vet om att jag har anvint f6r minga namn och jimftirelser i en
kan inte utllmnas i
det storsta
kort och ytlig essi, men ett namn
en bedomning av Mauriacs verk, och det ir P a s c a l. Denne moderne
romanfiirfattare, som ger sig sjllv rltten till att ftirklara, antingen genom
sina personer eller genom sitt eget ,j^gr, har iter och iterigen Pascals
karakteristiska tonfall:
>Miinniskorna fiirendras inte, det lr en sanning som man inte lingre tvivlar pi i
min ilder, men de kommer ofra tillbaka till en btijelse som de under hela sitt liv
har f<irs6kt bekiimpa. Vilket dock inte betyder att de alltid ger efter fiir det slmsta

ir den goda frestelsen som minga mZinniskor till sist dukar under ftir,>
>Man skall aldrig fdrsiika triinga in i andra m'inniskors liv mot deras egen vilja,

inom sig. Gud sj?ilv

kom ihig det, min gosse. Aldrig sttita upp d<irren till en annans liv, och kanske en
tredjes, som Gud ensam klnner. Man skall aldrig nigonsin vlnda om mot de andras
hemliga stad, mot andras fiird6mda Sodom, om man inte vill bli ftirvandlad till en
saltstod.>

>Vir Herre kr'dver av
inte hata dem

vi

oss

att vi skall

:ilska

vira fiender. Det

'dr ofta

llttare

in

att

ilskar.>

Hade Pascal varit romanforfattare, kinner man' att detta [r exakt den
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metod och den ton han skulle ha anvint.
77

NATIONALISM OCH KATOLICISM
PA IRLAND
Herbert Tingstens

artikelserie i Dagens Nybeter, januari-februari 1953, om det moderna Irland har fciranlett dessa rader. I artikelserien pitalas en imponerande mingd fakta, som det inte ir
min avsikt att direkt bem<ita: forfattaren till dem har inte fcirscikt medvetet bortljuga eller undanhilla nigon av de bildmosaiker, han ligger sitt
puzzle med. Men han tycks mig ha bortsett frin eller inte alls kant till
den rika och egenartade folkpsykologiska bakgrund, som dessa fakta
hirrirr ur och fiirutan vilken bilden av det moderna Irland blir falsk och

rofessor

orittvis.
Pi tal om nationalismen siger professor Tingsten: >Den soker sig tillbaka till signer och singer frin en sant irisk tid, som ingen kinner till,
vill iteruppliva ett sprik, som ingen talar.,
Men detta ir inte riktigt. Det ir vi <ivriga vesterlenningar, som inte
kinner
denna iriska tid och det ir vi som inte vill tala ett, forntidssprlk
eller skulle vilja g<ira det. F<ir irlindaren pi Irland ir just detta levande
verklighet! Flela hans historia ir levande for honom pi ett sltt som man
inte kan gcira sig en f<irestillning om, di man inte bott linge pi Idand
och inte levt med och hos det enkla folket, blivit god vin med folkskollirrare, prister, storytellers, fiskare och biinder.
Irlindaren talar om vikingatiden pi 800-1000-talen, om Cromwells
blodiga massakrer pi 1500-talet, om f<;rf<;ljelserna mot katoliker och patrioter pL 1700-talet, om guerillastriderna, hungersnciden, den engelska
blockaden och de engelska polistrupperna, godsigarna och fogdarna pi
1800- och 1900-talen sotn ovn alltsarumans htint fdregdende dr! Man kan
kalla det intolerans och lingsinthet om man vill, men det 1r nigot annat
ocksi. Det ir heorism och stolthet 6ver att ha utstitt alla dessa lidanden
och ha utgitt som segrare ur dem, och det 1r en fullkomligt fast tro och
tillit till fcirsynen, som man endast mtiter pi enstaka hill ute i Europa.
Irlands iriska tid och iriska sprik ir ingalunda nigot, som man miste hilla
liv uti med konstlade medel, som de flesta si girna vill tro.
Dlremot lr det en frilga hur llnge till det kan forbli si. Pi <istra Irland, som ligger nlrmast kontinenten och i de storre stlderna talas engelska
man och man emellan. Men utmed hela den tltbebyggda och mestadels
okanda vestra kusten, ett enormt omride, utspritt iiver stora halviiar ut i
Atlanten, en rik sklrgird och vildiga bergmassiv, Ir giliskan det naturliga spriket. Bigge spriken llrs i skolorna' men minniskorna fotedrat
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spontant att tala sina fiders sprik och viljer engelskan endast i umginget
frimlingar. I varje fall fick jag det intrycket vid min flera minader

med

linga vistelse hos vistkustens folk.
Man brir <iverhuvud akta sig for att tro, att, den enkle, fattige >olirde>>
irllndaren, vilken pi isolerade platser (<iar och vistkusten) lever ett liv
ungefir som pi medeltiden (en upplyst medeltid visserligen) ir densamme
som irhndaren, som bor i Dublin och mer eller mindre kinner sig som
kosmopolit.
De flesta journalister och uppticktsresande som kommer till Irland har
inte tid att stanna tillriickligt l?inge pi <in f<jr att,l|ra kinna folket intimt; bo hos dem, leva med dem i deras cottages, nira betrakta och fundera civer deras livsinstillning och dess rcitter i det forgingna. Och infor
deras fatalistiska och >blinda> tro (den Ir inte si blind som det kan se
ut) pi att en Gud styr allas vira ciden och di i synnerhet irlindarnas, star
vi helt frimmande. Denna art ay tro tycks oss f<iga indamilsenlig. Vi nr
helt enkelt fcir oandliga att. fatta den.
Dessutom stir de flesta frimlingar, som kommer till Irland, under inflytande av den sedvanliga europeiska och amerikanska utvecklingsmagin,
som gor dem blinda och dciva f<tr det jag ville kalla Irlands sjil. De Ir
helt enkelt inte si funtade att de ser mer In ytliga fcireteelser. Verkligheten bakom och under det de kallar missf<irhillanden och efterblivenhet
hinner de aldrig smilta eller ir de helt ointresserade fcir. De hojtar: Se hir
ett av dessa bedriivliga outvecklade linder, en skamfhck pi Europas sociala karta! Lit oss hjalpa dem tillritta!
Men de glommer att irldndaren bara beglr att f& leva i fred pi sin ir
och att han b<ir fi det.

Inget land vddjar si till den bes<ikandes personliga instlllning, hans livsiskidning, hans intimaste reaktioner, hans kinsloliv som just Idand med
alla sina kontraster och paradoxer.
Det ir sant att nationalismen kan verka lOjlig i sin envisa vigran atr
se det moderna Irland som annat in en av hnkarna i en ling kedja, dir
varje lenk
even ittahundra ir tillbaka i tiden
ir levande verklighet
in idag. Professor
Tingsten siger: >Den irlindska- nationalismen sciker en
nation.> Jag f.attar inte hur man ens vid ett kort bescik bland idlndare
kan se saken si. Sanningen i,r ju i stillet den, atr den irlendska nationalismen inte soker .utan f ttrsuarar en nation
sin nation
mot diverse
- passar den.- Irlendaren ir
utifrin kommande ideologier, som den vet inte
mycket misstinksam mot alla slag av suggestioner. Han betraktar sitt lilla
fattiga land som >Guds eget land> och vill till varje pris bevara landet
och folkkaraktiren sidana de tett sig under de ittahundra ir eller mer
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fiir

sin frihet mot nordmin, spanjorer och engelsmin. Idag
ir dessa folk inte lengre hans fiender. Den stora fienden som nationalism
i fcirening med idindsk katolicism baserar sitt tysta krig mot, heter
,den moderna civilisationen> med sitt jikt, sin konkurrens, sin penninghunger, sitt habeglr, sin degeneration, sin vulgaritet, standardisering, andliga hungersnod och sin sekularisering av alla andliga vlrden.
Det ir sant att man i skolorna ligger huvudvikten vid ett sprik, som
f<;r de flesta (icke-irllndare) verkar lika barockt att anyenda som talsprik, som om italienarna plirtsligt skulle itergi till det gamla latinet.
Det ir iven sant, att den katolska censuren pi Irland hirt och minga
ginger orittvist och godtyckligt drabbar den europeiska och inhemska litteratur€n. Det Ir sant, att Preventivmedel, abort, skilsmissor inte fir nimnas i skrift, in mindre anvlndas och utovas.
Dessa tre fijreteelser synes varje europeiskt tlnkande och upplyst besirkare som utslag av efterblivenhet, frihetskrlnkning, diktatur och enfald.
De fcirefaller lett som paradoxer, nir de som her godtas och eftedeves av
€rt av Europas stoltaste och mest frihetsllskande folk. Vid nlrmare bekantskap med detta folk finner man att den paradoxen vlnds i striktaste
som han stred

logik.

Vi vet egentligen mycket litet om Irland och det irlendska folket. Fi
1r de vetenskapsmin, fdrfattare och sociologer som besdker landet, in
flrre de som levt htr tillrickligt llnge fdr atr borja ingiende grubbla pi
den mingfald av kontraster man dir mdter. Man blir antingen fdrtrollad
eller deprimerad till den grad, att man har svirt att se nyktert pi nigonting. Fastnar man fiirst for intrycket av t. ex. den statliga censuren,
vars medlemmar bestir av katoliker, blir det l5tt avgcirande fiir hela ens
instlllning till 'landet. Fastnar man f6r andra sidor av irlandskt liv,
exempelvis den episka poesi, den lyriska ton, den glada f<irniijsamhet som
man finner i vardagens liv, i folkets aristokratiska vinlighet och mycket
antaat,

di gir man glrna f6rbi

dragen.

de

till

synes osympatiska och fiirvirrande

Man kan ocksi betrakta Idand av idag som ett experiment, lit vara ett
omedvetet sidant. Eller som en kulturell nationalpark f6r andra europ6er.
(Inte si att irlendarna sjilva eller medlemmarna i regeringen 96r det, nir
de dikterar sina >groteskar, lagar och fcirordningar. Men vi utomstiende
kanske inte far illa av att giira det.)
Man frigar sig nimligen ging pi ging nlr man kommer i intim kontakt med Irland och det irlendska folket: Vari ligger hemligheten med
detta lyckJiga ocb barmanish.a folk? Man kan inte blunda fiir en del ur
vir svenska synvinkel nersliende fakta. Som att landet ir fattigt och so80

Nationalism och katolicisrn pfr Irland
cialt ganska oordnat (barnbidrag fanns dock lingt f<ire vi fick vira). Bostiderna ir lingtifrin hygieniska och bekvlma. En antiekonomisk instillning (en f<;ljd av katolicismen) rider in i de vardagligaste detaljer. Det
finns innu analfabeter, i synnerhet i de vistra delarna och i de hcigre ilmen man bryr sig inte
dersgrupperna. Man har ont om reda pengar
heller mycket om pengar. Koplust och habegir Ir ingen utprlglat irlendsk
karaktlrsegenskap. Man lever ett enkelt och inte alltfcir strivsamt liv.
Kolorerad veckopress och radio 1r si gott som okenda inventarier i lantbrukarhemmen. Det Ir ont om biografer och n<ijeslokaler (utom i
Dublin). Man har inte behov av andra n6jen in dem man improviserar
i stugornas k<ik om kvillarna, s.k. airneals, di man sjunger, berlttar sagor
och historier, spelar och dansar de gamla irlendska sagorna, singerna och
danserna. Dansbaneehnde, fritidsproblem, flykten-frin-landsbygden-problem, ungdomsproblem och kommunism Ir her okenda fcireteelser.
Dlr finns dock det <imtiliga emigrationsproblemet, som har med de alltfrir smi jordlotterna och befolkningsfrigan att giira. Irland har en befolkning av 4,4 miljoner mlnniskor och en yta ay 8i 000 kvadratkilometer.
Efter Fristatens proklamerande l92L blev jorden uppdelad i en mingd smi
jordlotter. Redan iren mellan 1880-1900 hade hundratusen brukningsdelar blivit sjilvstindiga jordbruk mot att forut ha tillh<irt engelska storgodslgare. De forna arrendatorerna kunde frik<ipa den jord de sjilva odlat med hjalp av billiga statslin med lig rent^. Men bergen ir sterila och
om man inte
cin kan inte goras st<irre! Irland har inga naturtillgingar
man
beriknar
torvmossarna,
brlnsle
dock
vara
slut om
riknar
vars
dit
jag
himself.
Hir
fick av de Valera
finns fi
tvihundra ir, en uppgift som
industrier. Familjerna ir stora och s6nerna minga. Jorden ricker inte till
nya brukare och si kommer det sig att Irlands blsta ungdom tvingas emigrera antingen under kortare tid under skiirdeminaderna till England, eller
f<;r alltid till Staterna for att inte svilta ihj?il. Varje jordlott livnlr endast
en brukare och hans familj, inte scinernas och deras familjer. Emigrationen
bc;rjade ta fart p5, I7}}-talet, di engelsmln och protestanter hensynsltist
jagade patrioter och katoliker och fick iikad fart efter hungerkatastrofen

1846-47, di potatispesten harjade.
Allt det vi ropar h<igt efter i virt eget >lyckliga> land: frid, lugn, tid
att tanka och samla sig, lite sund littja, frihet frin jnkt och effektivitet
(jitteskatter, pilagor, byrikrati, licensraseri och papperskvarnar) vlnligallt detta finner man pi Irland. Det har pi si vis blivit
het och tillit
en oas i ett srindertrasat, nevrotiskt och skrimt Europa. Efter en tid bland
irlindare blir man likadan sjllv, ett fenomen som lven vlra forfdder vikingarna utsattes for. En del av dem blev till slut >mer irlindska in irhndarna sjilva>.
6-s3zoz2 Credo. 34:deirg. Nr 2. rgs3
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Alltsi: Vad i allsin dar kan det bero pit att man just i detta fattigaland,
m<iter ett av Europas fi lyckliga och harmoniska och ansprikslosa folk?
Det kan vara intressant att se hur just frinvaron av allt det som vi i det
iivriga visterlandet skattar si hdgt och inte ville leva f6rutan, kan forma
ett folk eller rittare sagt bibehilla dess medfiidda och i irhundraden bevarade egenart. Hlr har vi dessutom innu och p& ndra hill tillfalle att
srudera sedvinjor, naturfiirhillanden, rasdrag, arbetsmetoder och redskap,
som andra folk for hundratals ir sedan haft mer eller mindre gemensamt

med det irlendska folket.
sekel e{ter sekel pi ungefir
Irlindarens sitt att leva sitt vardagsliv
samma sitt- Ir en storartad manifestation av de materiella tingens obetydlighet i jimfcirelse med den rika verklighet, som endast andligt liv kan
ge. Irlindarna ir med all sin >okunnighet> och sin brist pi bildningspatos
fortfarunde ett av de hogst stiende kulturfolken i Europa. Det ir helt
enkelt si att kulturen pi Irland Ir av en &nnan art an i andra lander. Man
behdver bara peka pi den oerhcirt rika sago- och singskatt, som innu Ir
levande pi <in (utan nigra som helst konstlade medel!) och som man varje
dag f.8,r de mest utscikta prov pi vid torveldarna i snart sagt varje fattig
irlendsk cottage. Denna rikedom Ir ocksi den en del av irhndarnas karaktar. De gamla storytellers som deras uppburna titel lyder, fcirmedlar
muntligt denna oratoriska kultur som har rcitter i antiken och bortom
den. Sagor och singer och slgner har f6ljt de keltiska stammarna pi deras
tusenirsvandringar frin Asien och in i Europa, pi vigen uppsugit element
ur andra folkraser och sedan formedlats frin generation till generation
Inda in i vira dagar. Hir och endast hir sjunges innu singer, berlttas
lnnu sagor, som skapades f<ire Homeros tid!
I-Itan att veta det ar sidana minniskor de blsta bevararna av forna tiders folkliv. FIos dem blommar det lnnu. Irland 1r en etnologisk, arkeologisk och folkloristisk guldgruva, som man knappast finner motstycke till.
Men det glller att komma ihi,g att nir man ivrar for att en sidan kul-

tur skall f3, fortleva, si ir det inte av museala skil enbart. Utan derfor
att i dylika kulturf<ireteelser finner vi, det tjugonde seklets minniskor,
en frid, en andlig hoghet och en vila, som ingen konstlad propaganda, inga
nervhem och mediciner kan ge oss.
Min uppfattning ir att de katolska pristerna liksom de >>reaktionira>>

politikerna vet detta. De kinner i grunden sitt folk, de har sjilva
utgitt ur det. De har en aning om att i och med att Irlands folk uppgick

i

en stdrre europeisk civilisationsenhet, skulle dirmed denna rika kultur,
som liksom av en slump blivit kvarglomd pi Irland skatta it en snabb fcirgingelse. Till detta kommer att si llnge folket sjilvt inte har behov av
nagot annat in det liv, den samhillsanda, den yttre och inre politik, som
82
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det i irhundraden bekint sig till, ir experimentet, om man nu vill kalla
det si, ingenting att fdrdiima. Det ir ur vir synpunkt som det ftirefaller
yara av ondo och det Ir vi som har svirt att fiirstA det.
Idindaren ir en vaken och intelligent person (iven nlr han inte kan
skriva eller lisa). .Han vet mycket vil vad som tilldrar sig pi kontinenten. FIan vet vilka risker han tar socialt, politiskt och kulturellt med sin
hirdnackade attityd av passivt motstand mot vissa former av det vi kallar civilisation. Han har ett stort patos: Irland. Och Innu ett: Gud. Och
ett vid sidan av dessa tvi: Att fi vara ifred pi sin <i. Han vintar sig att
andra folk skall respektera denna begiran. FIan vet ocksi att den emigrerande irlendaren i mingt och mycket 1r handikappad, di han hmnar sin
<i och skall inlemmas i modernt tankesitt och modernt liv i andra lender.
Han har med <ippna cigon valt att leva sitt liv som han giir.
Och det kan vara just detta som it oss bevarat en kultur, som om inte
annat kan berika oss och fi oss att betrakta jordelivet mindre materiellt.
Hans instlllning kan vara oss frlmmande eller osympatisk, den 1r dock
hans. Han har valt den sjilv.

Harriet Hjortb.

Kristi kyrka, som till folkens ledning troget fowaltar uppenbarelsens
skatt, har ej och kan ej ha fOr avsikt att ifr&gaslitta eller underskatta nationernas karakteristiska egenarter, som varje folk virdar med kerleksfull omsorg och betraktar som ett dyrbart fidernearv, Hennes mil ir
tivernaturlig enhet i en universellt erkend och utovad karlek och icke den
enbart yttre likformighet som genom ytlighet blir f<irsvagande. Kyrkan
h2ilsar med glldje varje strivan, som inriktas mot en f<irnuftig och ordnad
utveckling av de slrskilda krafter som ha sina rcitter djupast i folkens

egenart'

Piven Pius XII
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Lius och skuggor i det riida Kina
Ur ett

breu frdn en Kinanissiondr nov/eftr-

ber

1912

Hur skall jag sammanfatta mina intryck
efter att ha levt fyra i,t i det kommunistiska Kina? Jag tror, att de flesta andra
Kinamissionlrer kommer att hilla med mig
om f<iljande: Vad som fdrst och frimst

faller i iigonen, ir de prestationer, som den
nya regimen faktiskt har istadkommit:
landets politiska enhet har intligen uppnitts. Den rtida fanan med den gyllene
stjirnan vajar nu 6verallt frin Tibet till
Mongoliet. Kina har nu en arm6, som ir
starkare och bettre disciplinerad in nigonsin fiirr. Tiggeriet har gitt tillbaka, Det
finns inte llngre nigra r<ivare. Priserna har
stabiliserats. Ambetsminnen gdr sig inte
llngre skyldiga till utpressning, de n<ijer
sig med en anspriksliis lcin. Jlrnvlgs- och
gatunlten utvecklas, offentliga verksam-

heter, sisom vattenledningar, elektricitetsvlsen, kommunikationer och post fungerar
Kinas eviga stora prohar satts- i gott stind,
blem

bra. Dammarna

- medaljen har ocksi en
Men

baksida!

Millioner mlnniskor har likviderats under
loppet av denna utveckling, eller framsllpar sitt liv under fruktansvirda fiirhillanden

i fingelser och arbetsliger.

B<inder och

kiipmln vindas under outhlrdliga skatte-

till ett
i vilket

biirdor. Hela landet har fdrvandlats
enda

jlttelikt

koncentrationsliiger,

var och en spionerar pi sin granne och
fruktar fiir sin egen slkerhet.
Hela regimen vilar pi den ldgnpropa-

Det Ir liitr att inse, atr dessa ting inte
kan f<irenas, Det finns alltsi endast en liisning, som anvisas i f<iljande ord av pater
Tung, en kinesisk prlst i stiftet ChungKing. I ett anfcirande inf<ir stadens myndigheter, som ville pitvinga katolikerna
en )>fosterllndsk reformkyrka>>, f<irklarade
han: >Mina hertt, jag hat bara en sjiil,
och den iir odelbar; men jag har en kropp,

jr9 Ber
som kan delas. Det ir vil bist,
^tt
min sjil odelad it Gud och den heliga Kyr-

kan, och min kropp it fosterlandet. Om
det vill ha den, si skall jag inte vlgra. Riktiga materialister, som fdrnekar att det
finns nigon sjil, miste iu vara fullkomligt
ndjda om jag erbjuder min kropp.> Med
andra ord: gentemot kommunismen finns
det endast en liisning, martyriet.
Men kommunisterna aktar sig f<ir att
skapa nigra martyrer. De d<imer aldrig nigon med en rent religitis motivering. Detta
begrep en katolsk studentska, som av nigra
kommunistiska ledare erbj<ids en fredlig
fiirlikning. Hon svarade dem: >Vi har ocksi
hst Lenin. Vi vet hur han har llrt er att
f<irinta Kyrkan. Om man direkt ftirf<il.ier

Kyrkan, siger han, skiljer sig de diliga
kristna fiir en tid frin henne, de ljumma

blir ivriga, och de ivriga blir martyrer.
Fiiljaktligen miste man angripa henne under andra ftirevindningar. Framfiirallt gillita
ler det att utnyttja varje tillfille,
^tt
hennes prominenta medlemmar framsti i en

foraktlig dager, Man miste stlmpla dem
som folkets fiender, och de miste tagas med
_

ganda, som sprides genom pressen, radion,

Allt
i alla antireaktioniira utrensningar.
detta'ir just vad ni har gjort sedan- tvi ir
tillbaka. I varje ny propagandaoffensiv har

filmen och affischtavlorna. Mot oss katoliker rasar en obiinh<irlig kamp. Man siiker

Vi gratulerar er: ni lr verkligen ikta

ni alltid angripit

en

mlngd av vira prister.
kom-

sli ett fdrintande slag mot kristendomen
genom att fi till stind en progressiv kyrka,

munister.>

som slaviskt biijer sig f<ir statssystemet. Var

Kina?

och en har full frihet i sin religionsutiivning
om han fiirskriver sig it kommu-

Aven om det dvervigande flertalet av
pr'dster och kristna hiller stind, si har
kommunisterna dock nlstan iiverallt lyc-

-

nismen med kropp och sj?il.
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kats att bilda smi celler av den >progressiva>> kyrkan. En kristen, som inte ansluter
sig till denna, betraktas som en fdrtiderc,
som en >kiipt hund>> i utlinningarnas
tjinst. En riktig kines skall hiira till en kinesisk Lyrka. Med sidana f<irljugna sofismer ftirs<iker propagandan f6rsvaga den
kristna samh<irighetskiinslan till ftirmin fiir
den nationella. I denna skoningsltisa kamp
giller det fdr hela vlrldskyrkan att bistA
Kinas kristna, Ty miinskligt talat, kan det
knappast gi pi annat sltt, In att smidelser, fiingelse, koncentrationsleger och lands-

fiirvisningar

till slut kommer att bryta

ka-

tolikernas motstind.

Fiir iigonblicket uppehiller sig nigot mer
en 800 utlendska missionlrer pi det kinesiska fastlandet, men varje vecka f6rpassas
20 eller 30 av dem genom polisens f<irsorg

iiver grinsen. Snart kommer hela biirdan
att leda Kyrkan att falL:' pi de omkring
2 t00 infitdda prlster, som Innu lever i
frihet. Men n'dr turen kommer till dem, och
de miste dela de 300 insp'drrade pristernas
flngelse, vem skall di kunna leda de troende och upplysa dem om den dj'dvulska
propagandans liignaktiga hets?
Jag vill sluta mitt brev med att :irligt

siga, vilket intryck den s. k. >>fria virlden> gjorde pi mig, ntr jag tridde ut ifrin
>bamburidin>>.

Friheten

pi

denna sida om grinsen tycks

framfiirallt vara en frihet att synda. I
Hongkong inbjuder faktiskt allt till synd:
tidningar, veckopress, affischer, filmreklamen, osv. Vlsterlandets frihet tycks vidare
vara en frihet fcir de rika, att demonstrera
sin lyx, och f<ir de fattiga att dti av svalt
pi gatorna. Och vad t'dnker denna eleganta
v?irld p5., som visar sig i neonljuset pi
boulevarderna om kvillarna? Pi sina n6jen,
pi nlsta tea-p^rty, pi den nya Rolls Royce,

pi valet av Miss Hong-kong . . .
Nir jag sig detta, miste jag ovillkorligen
giira en jimfcirelse med det kommunistiska Kina, Man miste verkligen erkinne:
d?ir hAlles husviggarna rena frin denna
smiirja. Inte en enda tvetydig bild, varken

pi

affischerna eller

i

veckotidningarna. Vad

moralen betr'i,frar kunde vilket barn som
helst se varenda en av de filmer, som gir
pi biograferna i det kommunistiska Kina.
Stalin sjiilv har fiirklarat orsakerna till
denna moraliska stringhet:
>En sedesl<is medborgare 5r nddvindigtvis en dilig arbetare. Han inte baru 'it
onyttig f<ir statens allminna biista, han lr

direkt

skadlig.>>

Lika litet kan man ftirneka, att den kinesiska kommunismen fcirstir sig pi att urbilda en ung generation, som ir fylld av
entusiasm ftir ett stort gemenskapsideal och
brinner av o{fervilja och arbetsglidje. . .
Friheten, som vi betonar si starkt, avstir
de frivilligt ifrin, De offrar den ftir vad de
anser vara ett stiirre virde fiir proletariatet.
De ir iivertygade om, att partiet leder.dem
i samma riktning som den historiska utvecklingen. Partiet kan inte misstaga sig
fiiljaktligen har man bara att lyda. Vad

di ha friheten till? Dessa ungpi samma sitt som
vi klosterfolk, s'ikra pi att inte bedragas
nir vi lyder.
Pi tiget som fiirde mig till grinsen,

skall man

domar offrar sin frihet

triffade jag en ung

sjuksk<iterska, som ef-

ter en behandling pi ett sjukhus nu var pi
vlg tillbaka till sin tjinstgdringsort nigonstans i Kwang-hsi, 2 000 km borta frin
sina anhiiriga. Pi fem 3r hade hon inte sett
sin familj.
>Det lr synd>, sade jag till henne, >att
regeringen inte kan ge er en plats, dir ni
kunde vara nirmare era anhiiriga. Om ni
vore fri, skulle ni sjilv kunna vilja var ni

vill

arbeta.> Hon rltade stolt

svarade:

pi sig, och

>Hur 96r ni sjiilv, nir er Sheng-Ti

(Gud) skickar er nAgonstans, diskuterar ni
med honom? Precis pi samma sitt ir det
med oss. Nir president Mao skickar mig nigonstans, di. gfu jag dit utan protester, Jag
iir lycklig, nlr jag tfu tj'ina.>
Jag lr tivertygad om, att en sidan ungdom, trots att den iir ateistisk in till m':irgen och uppfostrad till hat och vild, ?ir
mindre fjlrran frin Gud o"li lett"r" ,tt

in produkterna av en viss exportamerikanism, som men m6ter i den >>fria>

omvlnda

8t
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virlden. Men {iir en sidan

omvindelse
skulle det fordras ett stort sammanbrott, en
katastrof fiir alla deras illusioner, som skulle
avsltija kommunismens grundllggande fel
f6r dessa unga mlnniskor och fiirstirka deras tiirst efter en sanning, som inte bedra-

les Flory, dir piven framlligger de kristna
principerna ftir en rlttvis f6rdelning av
landets tillgingar och skisserar den roll som
diirvid dllkommer staten' Han avb6jer lika
bestimt en individualistisk som en kollek-

8er.

sociala oredan

Vilket underbart fiskafinge kommer det
inte att bli i Kina den dag, di det visar
sig, att kommunismen just nlr den trodde

ekonomiska och tekniska synpunkter med

sig arbeta mot Gud,

i sjiilva verket mot sin

vilja har gjort Kina moSet f6r att mottaga
evangelium!

Men till dess den dagen kommer, mAste
Kinas Kyrka hjiiltemodigt klmpa f<ir sin
existens. Denna strid miste ocksi .f'ata vit
strid, ty vi lr alla solidariska, alla medlemmar av Kristi mystiska lekamen. Vira kinesiska briider vintar sig av oss att vi hjelper dem med vira btiner och offer. Tapperhetens nidegivor lr n<idvindiga fiir dem
om de inte skall duka under i kampen.
(Ef.ter Stimmen der Zeit mars

19ll)

Nationalekonomi Pa kdsten
gfundval
i Frankrike, vil(l95lt 280 fr)
utfiirligt redogjort fiir, samlade i fjol c*
>De sociala veckorna>

kas betydelse Credo tidigarc

2 000 intresserade nationalekonomer, juris-

ter, politiker,

socialassistenter

och prister

till sin 39:e kongress i Dijon den 23-27
juli. F<irhandlingsimnet var ocksi den har
gingen
i trohet mot Semaines sociales'
bide centralt och aktuellt:
traditionRikedom och fattigdom ; nationalinkomstens
frigor som entillvixt och f<irdelning
ligt piven Pius XII >i da8 utan tvivel hiir
till betingelserna f<ir den sociala och internationella freden>>. Kongressens akter, som
iterger de 12 sessionernas material in extenso, Ir tillg?ingliga i en publikation utgiven av La chronique sociale (Lyon 1912)
med titeln: Richesse et mislre, Croissance et
refiartition ilu reuenae national.
Som inledning iterges ett lingt brev av

H. H.
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Pius

XII till

presidenten,

Mr'

Char-

tivistisk kapitalism. Huvudskilet f6r

den

i vlrlden ligger enligt honom
dlri att planeringen sker endast utifrin rent
fdrbigiende av de sant minskliga

och

kristna.

I ett inledande fiiredrag ger Mr. Flory
en dversikt <iver frigekomplexet och dess
betydelse f<ir den ekonomiska och sociala
situationen i bide Frankrike och hele virlden. Den linga raden av sessioner b<irjar
med en redog6relse f6r de franska statsinkomsternas sammanslttning och fiirdelning.
De internt franska problem, som dlrvid

i stiirre sammanhang
kring imnet Rika och
fattiga lender. H?ir kommer den rika dokumentation till anvlndning, sorn Unesco

uppstAr, sittes sedan
Senom en session

hopbragt betrlffande samma problem, men
Iven dess diskussion 6ver befolkningsfrigan

och vlrldsproduktionen, varvid

Aldous

Huxleys pessimistiska syn och hans dirav
betingade fordringar skarpt angreps av Sir
John Russel. Vidare undersdktes teknikens
miijligheter och grlnser i friga om s'dkerstlllandet av produktionsstegring och inkomst<ikning. Dessutom behandlades nigra
demokratiska och psykologiska faktorer f6r
den franska ekonomiens utveckling'
Sedan det aktuella liiget pi si sitt blivit
klarlagt, kom teologerna med nigra prin-

cipiella synpunkter, D-e ekonomiska, sociala,

politiska och kulturella virdenas rangordning betraktades i ljuset av den kristna, av
evangeliet inspirerade mlinniskobilden. Vid
diskussionen om fiirhillandet mellan privategendom och nationalinkomstens hdjning

i milslttningen hos dessa
tvi krav: siikerstbllandet av den enskildes
frihet i ena sidan och av den nuvarande
och kommande existensen fiir alla i andra
sidan, och man siikte en vig fiir att i praktiken kunna tillgodose b?igge behoven. I den
rltta tillimpningen av bide den sociala
belystes skillnadent
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rittvisans och den kristna kirlekens principer sig man m6jligheten att iivervinna
olikheterna utan att
m'in likriktning.

dirfiir

hamna

i

tionell kapitalism> till fiirmin f<ir minniskans och mlnsklighetens vitala behov.
Dirmed f<irdes man till europatanken, dess
konkreta utformning och dlrmed sammanhingande problem och till ntidvlndigheten
att bringa hjelp at de underutvecklade fol-

nitt

ekonomisk sjiilvstlindighet.

Vidare fattades resolutioner betrlffande
produktionsstegring, beskattningssystem, socialvird m. m. samt uppstalldes konkreta
krav angiende den franska statens ekonomi.
Kongressens sista session Sgnades

it

en

ingiende undersiikning av frigan om de
medelliisas tillging till de hiigre studierna'
Man varnade fdr nivellering och avbdjde
den ocksi i Frankrike efter kriget framlagda tanken att staten skulle betrakta studenterna som intellektuella arbetare i sta-

tens tjenst och fciljaktligen limna

dem

statlig avliining. Ftir att sikerstilla de blivande akademikernas materiella sj'dlvstlndighet och f<irbundenhet med sina familjer
sciktes ldsningen i en allmln social familjehjzilp, i en reform av studievbsendet och av
studiehjilpen.

Det modige sitt, pi vilket >de

sociala

veckorna> griper sig an med aktuella och
dmtiliga problem och tar vetenskapen i
tjinst f6r den sociala aktionen, inger hoppet, att de fattade besluten kommer att utiiva inflytande pi det konkreta planet'
Man ser redan nu med fdrventan mot nista
kongress, som kommer att avhillas der' 20
juli 1913 i Pau, i omedelbar n'drhet
-25Lourdes, med fiirhandlingslmnet: Krig
av

och fred under synvinkeln av fiirhillandet
mellan statsblock och internationell gemenskap.

i

England

en all-

Kongressens dvriga sessioner gav bidrag
till konkreta ldsningar av de uppstlllda
problemen: viljan att iiverge en tring syn
pi endast de egna nationella ekonomiska
frigorna, utan i stillet ta sikte pi viirldsekonomiens behov; att iivervinna en >na-

ken, tills de

Den katolska Pressen
och Itland

Statistiska uppgifter om den katolska bei England, Vales och Skottland
lr allmint bekanta f6r sin otillfdrlitlighet.
En f<irklaring Ir att mantalsuppgifterna
inte beglr upplysning om konfession. Man

folkningen

tu d:*f& hiinvisad till de hiigst opilitliga
uppgifter som fcirsamlingarna sjllva limnar varje ir. Nu iir den katolska kyrkan i
England tvungen att helt och hillet klara
sig med egna medel, och pr'dsterna ir f<ir
sitt uppehille helt och hillet beroende av
det fiirsamlingarna samlar in. Det ligger
derfor i deras intresse att hilla de uppgifter de ir skyldiga biskopen si liga som
mrijligt. Ju stiirre en fdrsamling ir, dess
stiirre blir nimligen pilagorna, och detta
f<irklarar tendensen att inte ytterligare betunga den ekonomiskt svira tillvaron fiir
en engelsk katolsk prlst genom uppgifter

om fiirsamlingarnas storlek, som inte motwarar de verkliga inkomsterna.
Man har derfdr goda skll att anta att
antalet engelska och skotska katoliker snarast hiller sig kring fyn 'dn tre miljoner'
Dirtill kommer ytterligare tre miljoner i
norra och s<idra lrland.
Pi de fyra miljonerna katoliker i England, Vales och Skottland kommer en katolsk veckopress med den fiirhillandevis
hiiga totalupplag*n a't en halvmiljon exem-

plar. Dirvid miste nimnas att den katolska befolkningen inte bor i katolska stlder eller byar utan kringspridd iiver hela
landet och att tidningarna huvudsakligen
siljs genom prenumeration eller vid kyrkdiirrn om s<indagarna' De katolska veckotidningarna kan indi knappast jlmfiiras

med de pi kontinenten vanliga fiirsamlingsbladen. De redigeras alla av lekmin
och stir sivil fiiransiellt som politiskt pi

i vanlig mening finns
av smi tidskrifter
form
i
inte eller bara

egna ben. Kyrkoblad

eller lcisa blad, som innehiller fiirsamlingsmeddelanden och gudstjinsttider. Det stora
flertalet veckotidningar sysslar huvudsakligen med religiiisa och kyrkliga rapporter
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frin

bir

folk-

plar gcir den till en av de stiirsta katolska

lig prigel ifriga om redigering och fram-

veckotidningarna i vlrlden, och Catholic
Times (utgiva,re dr James Valsh, upplaga
ca 60 000) lr niirmast anpassade efter sina
stora lisekretsars smak. En liknande tidning med renr irlendsk prigel lr Standaril,
som ges ut i Dublin av Peadar O'Curry.

hela viirlden och

snarast en

stlllningssltt. Fdr religiiist-filosofiska ar-

tiklar eller lingre betraktelser har

man

f6ga intresse,

De engelska katolikernas sociala sammansittning Ir h<igst ojiimn: en liten skara
gamla katolska familjer och den stcirre
miingden konvertiter frin de religi<ist likgiltigas krets eller protestantiska konfessioner samt slutligen irl?indska invandrare.

Dessa blandade sociala skikt f<irsvirar
ocksi utgivandet av en tidning med en bestiimd politisk instlllning. Majoriteten katoliker i England, Vales och Skottland ir
av irlindsk hlrkomst och riistar pi arbetarpartiet, medan de bildade kretsarna,
vilka mer rekryteras frin ordensinternaten, stir pi den konservativa sidan. Agarna
och chefredaktdrerna 'ir till st<irre delen
konservativa, som skriver fiir en publik
med andra isikter. Detta faktum garan-

terar en viss politisk neutralitet, som liter

blgge parterna komma till tals. Dlremot
kan man inte av den f6rvinta nigot en-

hetligt politiskt program. Samtidigt giir
denna skenbara neutralitet tidningarna

Veckotidningen Tablet i London hiir
i en klass fiir sig. Bide till pris (9
pennies) och i uppstillning liknar den
hemma

mera de politiska veckotidskrifterna Spectator och New Statesman. Med sin relativr
lilla upplaga htir Tabler likafullt till de
mer inflytelserika engelska tidskrifter, som
har sin huvudsakliga spridning bland de
mera bildade. Den startades 1840 som liberalt organ av Frederick Lucas, en konvertit, och ir silunda en av de ildsta katolska veckotidskrifterna. Senare kom den
i konservativa och irlindska hender, ktiptes sen av irkebiskopen av \flestminster och
itergick fihst. 1926 pi nytt i lekmins lgo.
Som utgivare fungerar sedan 1936 Doug-

las \floodruff, som b<irjat sin bana

hos

Times, en av de mest glinsande katolska
journalisterna i England. Han hcijde genast pitagligt Tablets nivi. Voodruff an-

pi minga hlll sivel till omfing som

ganska firgl<isa.

ses

Det Ir bara Catholic Heralil son under
sin skickliga chefredaktdr Michael de la
Bedoyere ofta lyckas undvika faran. FIerald har under senaste tiden lyckats avse-

kvickhet som Chestertons efterf<iljare och
stod ocksi i sin ungdom under inflytande
av denne och Hilaire Belloc. Till journalistiken medfdrde han en djupgiende
historisk bildning och kunskap om Europa,
Tablet representerar sin utgivares konser-

virt hdja sin upplaga
rill ungeflr
- beror pi kon140 000, vilket inte minst
vertiten Douglas Hyde, den f6rutvarande
redaktionschefen i den kommunistiska
Daily Vorker, som nyligen intridde i staben, men ocksi pi ett stort antal frivilIiga gatufiirslljare, som varje l<irdag ropar
ut tidningen pi minga stillen i London
och riket. Herald stlller en hel sida av sitt
stora format till fdrfogande fiir insindare,

ddr ofta intressanta och viktiga frigor
f<irs pi tal. Med sina regelbundna bidrag
pi konstens, teaterns och filmens omriden
ir den en av de mest stimulerande katolska
veckotidningarna, lven om den inte alltid

hiller nivin.
Uniaerse, vars upplaga
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pi 22i

000 exem-

vativa instillning, som emellertid inte
hindrar honom att pi det skarpaste kritisera den nuvarande regeringen. Han drar
sig inte heller f<;r att di och di kritisera

Kyrkan och demonstrert for d'vrigt en
sjllvstindighet i uppfattningen som motsvarar hans motto: Pro Ecclesia Dei, Pro
Regina et Patria.
Frinvaron av en katolsk dagstidning beklagas pi det livligaste och har i sror ut-

strlckning sin grund i finansiella svirig-

lita sig riverbryggas om man kunde sammansmllta de tre
stora veckotidningarna till en dagstidning,

heter. De skulle kanske

som emellertid

i si fall bara med svirig-

Katolska perspektiu

het skulle kunna sti sig i konkurrensen
med de redan inarbetade dagstidningarna.
Mer och mer inser man dock att det efterstrlvdnsvlrda milet inte si mycket 'dr
>katolska tidningar> som tidningar, dir
goda katoliker ocksi lr goda journalister'
Av denna anledning har man ocksi numer
kommit lingt bort frin tanken pi ett katolskt universitet, fast blgge ftirslagen alltjimt ofta fdrst fram och diskuteras. Nir
det pipekas, att den mycket mindre skaran

engelska kommunister

har en

daglig

och varfdr di inte ocksi kato- si miste vil svaret bli att kom- politiska enhetlighet tvyirr
munisternas
fattas de engelska katolikerna. Minga

tidning

likerna?

katoliker v'dlkomnar diremot det
faktum att de pi detta sitt tvingas att
bryta med ghettotraditionerne frin den
katolska f6rf<iljesetiden och silunda kan
gcira sitt inflytande kinnbart pi landet i
engelska

sin helhet.

Bland minadstidskrifterna stir f<iljande
pi ledande platsz Tbe Month, som uttes
av jesuitfiderna i London och som f<ir
nigra ir sen framtridde i ny utstyrsel som
litterirt betonat forum och i vida kretsar
betraktades som eftertrldare till den di i

sjilatiget liggande Horizon. Medarbetare i
Month ir Graham Greene, Evelyn Veugh,
Sheila Kaye-Smith men den vidd i perspektivet som lovade si mycket uppritthilles
inte riktigt lingre. Di 'ir Blackfri.ars, Oxforddominikanernas tidskrift mer fdrankrad i tiden, och Life of tbe Spirit, som
ocksi redigeras av dominikanerna, innehiller en del rttm'drkta bidrag om liturgiska
och kulturvetenskapliga frigor. Den milnatliga Clergy Reuietu vinder sig huvud-

till pristerna och behandlar dogmatiska och teologiska spiirsmil. Ett irl?indskt och nigot mer levande motstycke
tu lrish Ecclesiastical Record' frin Dublin.
Kvartalstidskrifter av s?irskild kvalitet ir
Downsiile Reuiean, som 8es ut av benediktinerna vid det beriimda internatet, och
Dublin Reuieu som f<ir <iver hundra ir sen
grundades som ett motstycke till den starkt
sakligen

gavs

i London. Christopher Dawson var

under nigon tid dess utgivare.

Eastern

Cbucbes Quarterly, som ledes av domprost Bede \flinslow, lgnar sig ic den ekumeniska fiirbindelsen med den <isterlindska

kyrkan.

Tidningar med mer utprlglad instlllning ir den varje minad utkommande
Catbolic Vorker, som redigeras av Bob
Valsh och vlnder sig till de katolska arbetarna, Iiksom Peo\le and Freeilom, det
av Don Sturzo grundade sprikr<iret f<ir
riirelsen med samma namn, som till sitt mil
har satt ftirsvaret av kristligt-demokratiska
ideal efter samma riktlinjer som i Tyskland f<iretrlds av Karl Arnold, Den har
emellertid fitt ringa anslutning, vilket nog
ytterst fir tillskrivas den bristande resonansen

i England fdr

dessa >kontinentala>

id6er.

lJtom dessa publikationer finns ett stort
antal husorgan fcir katolska organisationer,
s& t. ex, en nystartad ungdomstidskrift
Slant, sorn lr omtyckt i katolska skolorVidare en utmirktlitterirkvartalstidskrift,

\t(incl anil tbe Rain, katolskt inspirerad
och utgiven av den unge Neville Braybrooke. Men den har tyvirr att kimpa
med vlder och vind ocksi ekonomiskt.
Som helhet erbjuder den katolska publicistiken i England en rikt sammansatr bild.

Dlr utbjuds en myckenhet genomsnittsvara men ofta och ovintat trlder det
ocksi i dagen iidelstenar, som berikar katolicismens universella tankegods. Engels-

min och irlendare Ir inte metafysiker

av

naturen utan mer intresserade av det praktiska fiirverkligandet av de kristna idealen.

Man siiker derfdr i det f<ireliggande tidskriftsmaterialet fiirgives efter filosofiska
avhandlingar av kvalitet. Vidare tynger en

inte niidvlndigt politisk konservatism pi
den engelska katolicismens sj'dl, som ju
ocksi bara sen hundra ir
borgerliga oih kyrkliga
dirfdr med fdrsiktighet
reteelser ocksi inom det

tillbaka andas den
frihetens luft och
behandlar nya
religitisa livet.

(>Orientierung>>, n:o

fii-

4, l3)

protestantiska Edinburgh Review och ut-
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Etudes Carrn.ilitaines: Mystique et

utan darav att den viger sig it Gud>, och

av

uppsatsftirfattaren fastslir: >Celibatets fiiretrlde framfdr iktenskapet liter sig inte
f<irstis utan det avgiirande och best'immande motiv som ligger i en st<irre kirlek
till Gud.> I paradiset skulle celibatet vara
otenkbart och orimligt, siger Thomas. Celibatet i en fallen virld vilar inte pi f6rakt fcir kroppen eller rldsla f<ir sexualiteten; dess vlsen ir att iivergivande av ja-

lgJl irs publikation omfattar 400 stora
sidor, rikt illustrerade (bl. a, med ett av

get
>i Guds tjlnst, pi ett fullst'dndigare
och direktare sltt>>, Med sklrpa avvisar f<irfattaren den vanfiirestillning, som slrskilt

Salvador Dalis katolska mlsterverk), och

Anders Nygren propagerat' nlmligen att

behandlar ett problem som har den st<irsta
aktualitet slrskilt i ett land, dir protestantismen dominerrr: va,d ligger bakom kyskhetskravet i vissa former av heligt liv? Det

bakom mystik och kyskhet skullg ligga
>>ett egoiskt sdkande efter sig sjilv>. Fiirfatttten hivdar ocksi, att man mdter det

continence,

19

5 1

; Magie des

ex-

tr|tnes, 1952. Paris, Descl|e'
Det finns vissa h<igtidsstunder under iret
fcir den katolske litteraturvlnnen. Till dem
h<ir de <;gonblick,

di frin

Descl6e de Brou-

wer anlender ett nytt hifte av Etudes carm6litaines. Tillsammans bildar de redan ut-

givna hlftena ett katolskt bibliotek
hiigsta val<ir.

hedrar redaktiiren, den vdrdnadsvlrde

P.

Bruno de J6sus-Marie, att han vigat belysa
i boken medarbeimnet frin alla hill
tar bl. a. likare, psykoanalytiker, psykiatriker, religionshistoriker och litteraturhisto-

riker. Dir finns ocksi en

protestantisk

prest, som fritt fir framfiira hela den
kinda arsenalen av argument: mystiken er
en pi suspekt sltt sublimerad sexualitet;
det dr inte tillitet f<ir mlnniskan att fdr-

ni f6rening med Gud utan medlaren
Kristus; i Bibeln finns ingen mystik (!);
mystikens vlg 1r eros, och bakom eros star
det sjilviska jaget; mystiken ifrigasitter
genom sin blotta existens inkarnationens
siika

unika karaktir.
Boken innehiller ingen polemik' Men det
protestan-

Ir fingslande att studera dessa

tiska ftjrestillningar parallellt med de exav den katolska synen som boken
innehiller, sirskilt P. Philippe de la Tri-

pos6er

nit6s >Amour mystique, chastet6 parfaite>.
Hir tas kategoriskt avstind frin all gnosticism, manikeism och jansenism. Kroppens

liv ir inte synd. >>Kyrkan har aldrig llrt,
att celibatet i och fiir sig skulle vara iiverllgset lktenskapet.>> Augustinus skriver:
>Kyskheten fir sitt vlrde inte av sig sjllv
90

renaste andliga livet hos sidana temperament, som i sexuellt avseende uppvisar det
stitrsta mAttet av jlmvikt och helsa'

Det finns alltsi inte skymten av berlttigande i den glngse protestantiska tesen,
att katolicismens helighetsbegrepp i sin
klrna skulle vara eros, vara sjllviskhet. Typiskt ir att utgivaren tar med en studie,

dir

en l'dkare analyserar ett dmkligt fall av

andlig f6rvirring: en munk, som gitt i klos-

ter just av skrick fiir sexualiteten och av
sjiilvisk omsorg om sig sjilv. Enligt Nygren
skulle han vara typisk. Men hans abbot

till en nervlikare.
Volymen innehiller slutligen en rad studier av olika religioners syn pi kyskheten,
flera framstillningar av klnda kltterier
bl. a, katarerna och den hipnadsvlckande,
f<irvillade jesuiten Michel Molinos (1628
en rad psykologiska utredningar
-96)slutligen
ett avsnitt, >Morale et mystioch

skickade honom

que

catholiques>>,

dlr det viktigaste bi-

draget behandlar Hieronymus och hans syn
pi de sexuella problemen.

l9J2 Lrs volym har fitt titeln >>Magie
des extr6mes> och behandlar mingahanda
ting: egyptisk och indisk mystik i fiirhillande

till kristen; dogmen om

Marias upp-
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tagelse; samtidskonstens fiirkerlek

fiir

det

krampaktiga; livsingesten hos alla djupare
medvetna andar i vir tid, Salvador Dali
medverkar dels med en kort programf<irklaring, dels med en reproduktion av sitt
stiirsta mesterverk, >Johannes av Korsets
Kristus>. P. Bruno meddelar, att han en
ging fiir Dali visade den Golgatateckning
av Johannes av Korset, som finns reproducerad i hans egen bok om helgonet. Det Ir
denna skiss som gett Dali uppslaget till hans
storslagne

bild av den korsfiste Kristus,

sedd uppifrin, svlvande tiver skapelsen,
med dolt ansikte.
S. S_e

Inge Scholl: Die ueisse Rose.
Fran ht' urt I 9 I

2, Frankfurter Hefte.
Studentagitationen i Miinchen mor Hitler
med dess tragiska avslutning skakade virlden, men vi har hittills vetat endast obetydligt om dess bakgrund. Inge Scholl hade
tvi syskon med bland de avrittade. Hennes
bok ar ett stort dokumenr.
Fadern var alltid kritisk mot nazismen;
ungdomarna diremot rycktes fdrst med av

marscher, sing och nationell suggestion.
Men: >Allt skulle vara si vackert * det
'ir baia det der med judarna, det kan jag
inte klara...> Brutaliteterna och dvergrep-

pen framtrlder allt tydligare. Avgiirande
biskop von Galens i Mtinster hlpnadsvickande modiga predikan mot kyrkofiirf<iljelser och evtanasi: >Mot fienden i virt
land, som pligar och slir oss, kan vi inte
klmpa med vapen. D'ir finns bara ett

blir

kampmedel

hirt

och starkt och ih?irdigt

- hird! Sti fast! Vi ser nu
motstind, Var
och vet tydligt, vad som stir bakom de nya
lirorna: ett avgrundsdjupt hat mot kristendomen, vilken man skulle vilja utrote.>)
Hans Scholl hjiilper iippet judar, och en
dag utslnder han sitt f<irsta flygblad. Ter-

rorn vixer, sinnessliia avrittas, jtdar
brlnns
kampen miste forts'dtta. Sophie
Scholl skriver i sin dagbok, att hon nir
som helst kan d<idas av en bomb och dirfot mdste handla: >>Jag kan inte f<irsti, att

'fromma' personer idag kan Sngslas ftir

Guds existens, dirf.or att minniskorna fiirf<iljer hans spir med svlrd och illdid, som

om inte Gud skulle ha makten (jag miirker, hur allt ligger i hans hand). Angslas
behiiver man bara giira fcir minniskornas
existens, eftersom de vinder sig bort frin
honom, som lr deras liv.>
En dag kastar syskonen och deras vinner i hallar och korridorer i Miinchens universitet ut packar av ett flygblad men blir
sedda av vaktmlstaren, som lAter stenta

alla utgingar och tillkallar Gestapo.

Frin fingelset berittar medfingar

om

dessa studenters
man frestas slga:
- diiden. Hans Scholl,
barns
lugn inf<ir
ledaren, ristar f<ire sin diid pi cellvlggen:

>Att hilla

sig rak

trots allt vild.> Till

- >>Jag hyser inget hat,
f<irlldrarna siger han:
jag htt allt, allt bakom mig.> Och: >>Vi
har tagit allt, allt pi oss. Det kommer att
sli upp vigor . . .>> Studenterna kommer
btidlarna att hepna, si lugnt ligger de sina
huvuden pi stocken. >Jag visste inte, att
det var si litt att d6>), siger Christl
Probst. Och hon tilligger: >Om nigra fi
minuter iterser vi varandra i evigheten.>
Blicken vilar llnge vid dessa rena, ldla
det sanna.Tysklands representanter. och
J, G. Fichtes skiina ord, som
de ?ilskade att citen; ringer lenge i lisarens

ansikten

iira;

>Und handeln sollst du so,
als hinge von dir und deinem Tun allein
das Schicksal ab der deutschen Dinge,
und die Verantwortung wir' dein.>>
S. S-e
Catholica. Jahrbucb
u er st h

eolo

dorff.
Frin 1932

till

gie. Miinster

fiir Kontro-

I9I

2, Aschen-

1939 var den tyska kl'ar-

talskriften Catbolica ett erkent forum
f<ir den katolska kontroversteologin. Nu

har Stadtdechanten i Kiiln, Dr. Robert
Grosche, iter tagit upp publikationen,
denna ging som irsbok i tvi delar. Den
f6rsta delen av nionde irgingen har utkom-

mit och den mtosvarar fiirvlntningarna.
Catholicd iir igen ett forum, dlr de katolska

9t
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Jose f Teschitel

men klart fiirs<iker
fiir de katolska frigorna.

teologerna varsamt
v'ricka f<irstielse

Bland de fyra huvudartiklarna mirks en

av Johannes P i n s k, som behandlar

de

mariologiska och ecklesiologiska frigor, som
av protestanterna stelldes efter dogmatiseringen av Marias upptagning till himmelen.
S?irskilt viktigt f<irefaller oss betonandet av

den katolska uppfattning om apostolociteten, som diir kommer till uttryck. >Hir

fiir apostoliciteten ej frin det
f<irflutna in i nutiden utan omvlnt frin
nutiden tillbaka rill det fiirflutna. Den helt
fcires beviset

sirprlglade iiverensstlmmelsen hos de katolska biskoparna och troende framstir sisom det ordinarie kyrkliga liroimbetets enh?illiga uppfattning och 5r som sidan i sig
sjilv ett fullt slkert och ofelbart vittnesbtird f6r det faktum att en av Gud uppenbarad sanning fdreligger, som ir innesluten
i den gudomliga nideskatt som Kristus anf<irtrott it sin brud>> (s. 11).
Mest intressant ir emellertid utgivarens

artikel om encyklikan Hutnani generis. Dt.

Grosche redogiir fdr de filosofiska och
teologiska diskussioner i Frankrike, som
nirmast fciregick pivens rundskrivelse, men
han stiller dem i stdrre iddhistoriskt sammanhang och liter den protestantiska hsaren av rundskrivelsen fiirsti att den ger uttryck it den omsorg, som kyrkans iiverste
herde har om Kristi leras renhet och klar-

-1773).
I Archiuum Historicum Societatis, vol.
XXI, f9t2, finner man en liten avhandling med

iret di orden upphivdes
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faststillt tjuorden, men

endast femton av dem stannade

livet ut. Av

de inte mindre In trettionio svenskar som
mellan 1iJ3 och 1623 tillhOrde Collegium
Romanum i Rom, anslcit sig endast tvi till

Av de iivriga nitton svenska
jesuiter kom tretton frl.n ardra pivliga kol-

Jesu S?illskap.
legier.

Fiirfattaren ger korta biografier iiver de
tio svenska prister som tillh6rde orden, och
av vilka endast en limnade orden. Men
observerar h?ir bl. a. Laurentius Boierus"
fttdd 1t61 i Stockholm, som verkade i Po-

len och Balticum, slrskilt i Vilna och
Braunsberg. Det meddelas om honom, arr
han ocksi var >Scriptor Comoediarum er
Po6matum pro tempore variis in locis>>
firfattare av komedier och dikter vid tillfalle pi olika platser. Den sista i raden ir
den kende Johan Galdenbl^d, fodd, 1666,
som

i biirjan av 1700-talet

derna forskningen.
I de sm'drre tiversikterna betonas bl. a.
betydelsen av nyordningen av piskaftonens

Hg

svenska

- i
guen svenskf<idda medlemmar

Jonas,

parten,

rubrik, som

Pater Teschitel har i medlemsfdrteckningarna av Jesu Sellskap fram till 1773

Sverige.

giska och liturgihistoriske spiirsmil. En lista
iiver kontroversteologisk litteratur, innefattande lven pubiikationer i tidskrifter, avslutar hiftet, som priglas av f<irn'im aktning fiir andras religiiisa iivertygelse och av
en hillning som
iirlig vilja till fiirstielse
ftirvlntas ocksi hos den icke-katolska mot-

ovanstaende

forskare brir observera.

het, och att pivens ord inte bart 'ir ett
nej till vissa moderna eller snarare modernistiska tendenser utan ocksi innesluter
uppmaningen till positiv insats i den mo-

liturgi samt nyorienteringen i andra.litur-

SJ: Schute-

den i.n dcr Gesellschaft lesu (7f 8o
Roma 1912.

missionerade

i

Sex svenskar tillhorde Slllskapet endasr
som kleriker eller studenter och fem som

lekbrdder. Man observerar hlir Andreas
fddd 163l i Uppsala, en enkel hant-

verkare, som av sin tro drevs att hmna
Sverige och till sist intrldde i den <ister-

rikiska provinsenl nir hans bror Ulrich
fiiljde efter fd'r att iterfiira honom till den
ritta tron, blev ocksi han omv'ind och i

i orden.
svenska namn Ir felstavade, annars 8er den lilla avhandlingen intressanta
fakta och goda sammanstillningar.
sin tur lekbroder

En del

S.

S-a

Litteratur
John Tettemerz
monk. New York 19i1,

I ans a
A. Knopf.

I den katolska litteraturen i Amerike,
Ir pifallande aktiv
man ville sirskilt rekommendera den-alldeles ypperliga
tidskriften Renascence fdrekommer
ocksi ett stort fang b<icker som behandlar
som

klosterlivet; Mertons bdcker er karakteristiska f<ir en hel str<imning i det larmande
och teknicerade Amerika, som syftar till
tystnad, samling och kontemplarion. Det
f<irekommer emellertid ocksi kritiska biicker. John Tettemers bok I uas a monk hu
vickt ett visst uppseende, dirf<ir atr den
ir skriven av en f. d. >passionisr monk>>,
som efter decenniers lojalt och fromt liv i
sin orden ansig sig b<ira lemna denna och
leva i virlden; han blev fiir iivrigt sedermera ocksi gift, utan att detta haft minsta
sammanhang med hans brytning med sin
orden. Det ir icke utan intresse att ta del
av vilka motiv som tvingade denna munk
till det avg<irande steget.

Heh ville han f. 6. aldrig bryta med
sin katolska tro; han st'dller sig pi vissa
till Kyrkans lira och avstir
fuln att vara dogmatiskt bekinnande ka-

punkter kritisk

tolik. Han livnirde sig under senare delen
av sitt liv som filmskidespelare i Hollywood

hans specialitet

- ...
priistmin
Tettemers skildring

vat ltt gestalta

-

av klosterlivet 1r
ocksi varmt uppskattande. Av intresse ir
hans bestlmde avstAndstagande frin alla
rykten om att de kvinnor, som blir nunnor,
samtliga ir mer eller mindre besvikna i
kerlek. Han hevdar, att sidana fall er ytterligt sillsynta, och att den stora majoriteten av nunnorna fitt sin kallelse i en
mycket tidig ungdom. Han har ocksi kloka
och erfarna saker att beritta om munklivets svirigheter och kan litt avflrda alla
uppgifter om klosterandakten som sublime-

rad sexualitet.

Nir man list igenom den ocksi tidshistoriskt intressanta skildringen av f'6rf*trrens upplevelser i Rom
han var ett
tigonblick nirc att bli bulgarisk
biskop!
-,

tar mxn med spinning del av vilka erfarenheter som kommit Tettemer att bryta
med sin orden. Fiirf. gir alltid och dras
med en motvilja mot dualismen och en
hemlig sympati ftir en monistisk filosofi:
>>I always had a secret admiration for the
arguments of the monists, and for the
magnificent unity that monism brought
into a very confusing world. On the other
hand I felt the weakness of the Scholastic
answer to their fundamental proposition:
namely that to exist everything musr pertake of that which itself is very exisrence.)>
Bakom dessa filosofiska svirigheter miste
ligga nigon konkret friga. Det visar sig
till lisarens f6rvining, rtt va.d som fiirst
gjorde f<irfattaren upprorisk, var Kyrkans

syn pi sidana fenomen som spiritism och
hypnotism. Fdrf, kommer till den uppfattningen, att Kyrkans tro pi en demonvirld
bakom dessa f<ireteelser miste vara oriktig,
och att de i sj?ilva verket lr >>the result of
natural laws of which we knew little or
nothing>. Nlr han en ging sllppt in tvivlet
pi denna punkt, biirjar
och dette i,t
bokens instruktiva virdehans iskidning vackla. Han btirjar snart
nog misstinka, att inte heller underverken i evangelierna och i helgonens liv behiiver nigon
6vernaturlig fiirklaring, ja, att Jesus sjllv
icke beh<jver fiirklaras pi nigot utomminskligt sltt. IJnder en sjukvisrelse i Davos grips han av ert slags naturhenfiirelse
naturligt nog fiir eri munk
och tyc-

-ker sig se, hur ett
nytt kunskapsorgan
vixer upp inom honom; han tror, att han
fdrs nira naturens innersta hemligheter:

>>I

had the definite impression of the loss of

my own personality in that of e larget
to be called either Goil or
at leasr on tbe uay to God.> Nista steg
'i,r att tto, att virt vetande iir hj?ilpl<ist,
och att vi aldrig med tanken kan tangera
sanningen: diirmed faller alla dogmer. I
consciousness

fortsittningen kastar han hela Kyrkans samlade intellektuella erfarenhet <iver.bord och
tror sig komma in i >>a great new, un-

known world, out of the small world
pictured by my mind>>. Denna vaga oiind93
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lighetsmystik kommer forf' att gl<imma,
att Kyrkans viirldsbild i sanning icke ir
en tring rationalistisk konstruktion av dogmer utan omfattar ett vida stiirre, skapat
kosmos in den monistiska applrat, som han
nu med sidan fiirtjusning ser i obegriplighet och skiinhet snurra framfiir sina blehdade iigon.

Typiskt 'i.t, rtt i skildringen av fiirfattarens nya iskidning de stora tanke-

svirigheterna

det onda och det

goda,

teodic6problemet, skapelsen och Skaparen
fiirbigis. F<irf. slnker sig ned i en mo-

-nistisk naturalistisk iskidning utan konturer och tror sig dir komma Gud nlrmare
in i evangeliernas och helgonens vittnesb6rd.
S.

Johann
Geschichte iler

S-e

Hirschberger:
P hilosopbi.a.

Freiburg,

Herder. Bd, I Altertam and MittelBd, II
alter. 7949, 47 6 s. DM 2l :
-.
und Gegentuart. 1952, 642 s,
Neazeit

DM 29: J0.

En llrobok i filosofiens historia, avsedd
f6r den akademiska undervisningen. Ett sidant verk har inte utkommit pi katolskt
hill sedan 1924 och er dlrfdr hiigst vlilkommet. Materialet' lr vil genomarbetat,
och fiirfattaren drar upp utvecklingslinjerna
i stort men gir samtidigt in pi detaljer.

Att

gentemot den starka betoningen av den
aristotelisk-skolastiska linjen, som annars'dr
gingse i filosofiska llrobdcker frin katolsk

sida, llgga vikt vid att visa de platonska
tankelinjerna, lr givande fdr den som ir
medveten om denna accentuering.
En rad namn och riktningar omnlmnes
endast och fir sin plats med hinsyn till de
stora filosoferna och systemen, som
behandlas. Den lven typografiskt

framstillningen giir boken vll
sin viktiga uppgift.

utf6rliSt
iskidliga

passande

fiir

F{artmann:

Bin-

Denkens. 2i4 s. Frankfvt. l9f 2,
Knecht. DM 10:80.
F<ir den moderne katoliken

-

prlst

el-

kan det ibland fiirefalla som
om han blev sliten mellan tvi krav: i ena
sidan tron som kyrkans hrolmbete iligger och i andra sidan friheten som det rena
sanningss<ikandet och m6tet med den ickekatolska kulturen synes fordra. Detta problem, som lr mindre teoretiskt In praktiskt, har fitt ny aktualitet genom piven
Pius XII:s encyklika Hurnani generis (ifr
Credo 19J0. 297-306).
I och med detta dokument har kyrkan
tagit stillning till en rad levande fr|gor pit
filosofiskt och teologiskt omride, som bertir varje tinkande kristen som ansvarsfullt
tar del i sin tids problemst?illningar.
Professorn i filosofi Albert Hartmann SJ
har derfiir utgivit en ytterst vlrdefull bok,
i vilken han tillsammans med nigra andra

ler lekman

ordensbrdder

i Frankfurt behandlar de viki den pivliga encyklikan:

tigaste lmnena

frigan om filosofi och uppenbarelse,

den

kristna filosofiens stiillning till existentialismen, kunskapen om Gud och gudsbevisens mdjlighet. Bland de teologiska frigorna ir det framftir allt den katolska exegetikens grundprinciper och den bibliska
historieskrivningens egenart som tas upp. I
anslutning dZirtill behandlas frigan om bi-

bel och naturvetenskap och i

synnerhet
evolutionsproblemet: naturvetenskaplig och
teologisk syn pi hlrstamningsfrigan. Med
en utredning av dogmernas och den dogmatiska utvecl<lingens visen och dess innebiird f<ir den moderna m'dnniskan avslutas
boken.
Dessa bidrag, som vart och ett bildar ett
avslutat helt, utg6r tillsammans ett bevis
16r att, vit tids katolicism iippet och allvarligt sdker mtita den icke-katolska och ickekristna vetenskapen och kulturen. Man
skulle iinska, att marl pi icke-kristet hill
lika iirligt och uppriktigt s<ikte fiirsti ka-

tolskt tinkande.

Hg
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Albert

ilung und Freibeit des katbolischen

Mihinda

detta att ske om katolikerna sjilva

kommer

i

st<irre
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utstrickning insige riktigheten av

vad

Hartmann i inledningsorden betecknar som
encyklikans positiva funktion: att pivisa

att bindningen till liirolmbetet (varigenom
katolskt tinkande framstir som ett sant
troende tlinkande) med sin ikta frihet stir
i inre samklang med oinskrinkt sanning.

Fiir mlnniskan i kyrkan betyder lirolmbetetets avg6randen inga bojor utan en avgrlnsning av ett vidstrlckt omride, utanf<ir vilket allt arbete

ir diimt till ofrukt-

barhet.

Hg

Joh. B. Lotz-Josef

de

V r i e s: Die VeIt des Menscben.
2. umgearbeitete Auflage. 470 s.

Regensburg

19 r

1, PustEt. DM

att pi sitt sitt sdka sig fram till en l<isning av dem, Pi samma ging sikerstilles
dirigenom den kristna trons intellektuella
grundval. Utgingspunkten ir det miinsk-

liga ftirnuftet, som av uppenbarelsen fir
vigledning f.or *tt siika i riitt riktning.
Uppenbarelsen undertrycker ju inte mlnniskans sjllvstindiga tinkande utan kriver
det samtidigt som den iiverstiger och fullbordar det.

. Boken ir nu inte en lisebok fcir tredje
lrirrgen, men den klara begreppsanalysen,
den didaktiska skickligheten,

uppvisandet

av de stora sdmmanhangen mellan de filosofiska problemen giir den till en mycket
liimplig arbetsbok fdr den som vill fiirdjupa sina kunskaper i kristen v?irldsiskidning och fdr den som siiker en helhetssyn
av verkligheten och dess mingfald.

12:. J0,

Hg

Boken ir, som det heter i undertiteln, >en
kristen filosofi i utkast>. IJtgingspunkten
tas frin minniskan, frin den med hennes
naturliga sjilskrafter f*tbaru verkligheten.

Pi

denna grund bygges en enhetlig vlrlds-

bild.

I

f<irsta delen: mlnniskans vig till verkkunskapsteoretiska

ligheten utvecklas de

frigorna. Andra delen: mlnniskan i

sjZilva

verkligheten behandlar de naturfilosofiska
och psykologiska problemen samr frigoma
om den naturliga kunskapen om Gud. Den
sista delen: mlnniskans handlande urifrin
verkligheten ir en ur de fdrsta bida delarna resulterande praktisk filosofi, som unders<iker mlnniskans etiska och sociala upp-

gifter.
Fackfilosofernas mera speciella diskussioner undvikes, men de flesta viktiga problemen fir sin belysning, mi de nu komma
frin naturvetenskapligt, agnostiskt, positivistiskt eller sociologiskt hill. Boken ger en
kristen f.ilosofi, men den Ir inte teologi.
Den tar inte den kristna uppenbarelsen som
bevisgrund, utan resonemanger er helt fi-

losofiskt, Den kristna uppenbarelsen utg6r
bera vigvisaren si till vida, som den riktar uppmlrksamheten pi de stora livsfrigorna och inbjuder det minskliga f<irnuftet

August Bru nnet:

Eineneue

Scbdpfung. Paderborn 19t2, Schdningh. 216 s. DM 7: 80.
Fcirfattaren undersdker spinningen mellan mlnniskans fullindning och den kristna

fullkomlisheten. Fcirsttir inte det kristna
livsidealet den minskliga personligheten?
F<irhillandet mellan kristendomens klassiska fullkomlighetsideal: fattigdom, kyskhet och lydnad och det minskliga livets
stora verkligheter: Igande, iktenskap och

frihet behandlas av Brunner i ljuset av den
minskliga personlighetens vlrde. Det ir
inte fdrst och frimst friga om att filosofiskt-teologiskt diskutera munkl6ftena utan
att belysa den kristna existensen <iverhuvud
taget: mlnniskan iir till f<ir att bli nyskapad i Jesus Kristus. Endast denna nya skapelse fdrmir ge personligheten dess nya
fullendning.
Debatten om den kristna humanismens
mdjligheter och grlnser skulle hir kunna
fi mycket stimulerande impulser. Samtidigr
fir den kristna askesen ett vil genomtlnkt

intellektuellt

st<id.

Hg

9t

Litteratu.r

Josef Fuchs: Situation

und

Entscheiilung. Grundfragen christlicher Situationsethik. 168 s. Frankfurt 1952, Knecht, DM 6: J0.

>De allmlnna etiska normerna kan
omdjligt gilla den enskildes engingssituation>, >Guds bud miste tillita undantag>,

>Den vuxne kristne stir ju spontan infdr
Gud, som en s.iilvstlndig personlighet, som
inte ir i behov av riktlinjer och fiirordningar> ... sidana och andra frigor om
ansvar, klokhet, samvete m. m. tar f<irfattaren, professor vid jesuiternas htigskola i
Frankfurt, i sitt klara och pregnanta arbete upp med all den dppenhet och vtirdnad som tillkommer dessa lkta minskliga,
ibland si lidelsefullt diskuterade frigor,
samtidigt som han tillbakavisar den huma-

kyrkan krlver av de sina en syntes av
striinghet och mildhet, av personligt initiaBoken hmtiv och obetingad lydnad.
- kursbok fiir
par sig f. ii. mycket bra som
inte minst
en studiekrets i kristen etik,

f<ir dem som tlnker protestera mot den katolska synen.
Hg

Secular lnstitutes. A symPosium
on the modern laY communitY.
131 s. London 1912, Blackfriars
Publications. 6/-'

av situationsetiken (jfr Credo l9J2:174-

utan att bilda orden
Lekmlnnen som
vill -sammansluta sig fiir att
eller kloster
hjalpa till med kyrkans verksamhet fick i
februari 1947 genom Pius XIII:s konstitution Proaiild Mater Ecclesia stadgar och
vlgledning, som blev utgingspunkten ftir
en utveckling som fiir kyrkans insats i den

177).

moderna vlrlden kommer att

nitira

emancipationen av en >ny moral>>,

I nio pi

teologisk grund byggda, v'dl genomarbetade kapitel behandlas hela problemkretsen bide till dess principiella
struktur och dess enskilda, delvis innu

oavgjorda konkreta

frigor. Pi si sitt lr

boken inte brt;. av intresse ftir

fi

stiirsta be-

tydelse.

Den lilla engelska boken ger en inledning till lekmannainstitutens v:isen och
mil och informerar iiver deras stlllning i
kyrkan genom att framllgga de viktigaste

teologen

kyrkliga dokumenten som grundlade eller

eller juristen, utan varje lekman, som verkligen vill leva i kyrkan, llt hfu en samrnantriingd vlgledning f6r den kristna livsb^ra han inte vintar sig
gestaltningen

kommenterade secular institutes. Med nigra
korta exempel pi en rad dylika institut i

patentldsningar och detaljfiireskrifter' Och
lira k'dnna katolska kyrkans
s6ker
som
den

morallira ser hir pi ett ypperligt sitt hur
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olika finder, deras historia och apostoliska
verksamhet avrundas bilden. Man iir glad
att ha de spridda frigorna samlade och belysta.
Hs,

EVANGELIUM
ENLIGTJOHANNES
Oversatt,och kommenterat av Riehmd Wehner s.1.
F6,rord av Herbert Gtettenius
PRIS 5 KR.

PRESSROSTER
>Evangeliet har i denna sprikdriikt

otvivelaktigt kommit sin publik
niimare, vurmit i bide dramatisk intensitet och milande innerlighet . ' .
Ingen av modem biblisk f6rkunnelse intresserad biir gi fiirbi iiY"tt:itt-

ttiig"n.u

(Prn llsr.rx

i

Stoc&rolns'Tidnirgen)

DI det stoia hela miste sigas att kyrkohetde Wehner vil skilt stg fttn
den svlri uppgiften xft likssm flytta evangeliets hlindelser n?irmare vir
tids menniskoi. . . Anmiirkningarna till de olika kapitlen ger god" upPlysningar fijr bibelliisare av varje behirurelse. Fiinijket manar till efter(F. Cx. i Linkiipings St{*Tidnkgdr)
tbga.,

rDet firurs sl mycken intressant och prickriktig iakttagelse i hans
proviiverslttning, att debatt kommer att sPela u!p, och sidant nr b?ista
6etyg it en bok av detta slag. u'" tu'.*ti:#:i$X,fu;;fHi",rr_,
rMlnga av de principer, som kyrkoherde lMehner fii$t vid denna
proviivJrsntming miste nran acceptera som_riktiga. . . . I enligtet med
ienna grundprincip glrdenna iivers?ittning drisigt ett gott styckeliingre
dr tgrT fus bversntt i'g i strivan att nirma sig vfu egen tids talsprak.
. . , Det oaktat verkar den nya iiversittningen pl nigot s2itr'h6gtidligare'.
Kanske Ir det sakens egen hiighet som pi visst sitt biittre kommit till
uttryck dirigenom att all parafrasering eller omskrivning u'dvikits. . .-.
Det som vi numera vant oss att fiirbinda med'bibelsprikets mdrg och
kraft'klingar genom trots de modema verbformerna och ordvalet' ' ' .
I sprtkligi formellt hdnseende firurs mycket att lira av W'ehnerl djlirva
Edigate svensk bibeliiversiittningstradition relativt obundna
ocfr

".'
tolkning.>

-

$onau Hroqursr i NoraViisterbotten)

ANS GARIUSF6NT-ECNT
N:a

Smedjegdtan 24

' srocKHoLM

Katolske lasare
Birgittaftireningen, vani aiindamil 3ir utgivning och spridning
av katolska skrifterr, bar iiveragit enwaret fdr tidskriften Credo.
rTill medlem av fiireningen upptages envar katolik.r Det & styrelsens fiirhoppning, att sl mlnga som miijligt genom medlemskap
stitdla Credos fortsata existens.

Medlemsavgiften lir S kt. per lr eller roo kr. f6r stltrdigt medlemskap. Den erliigges genom insSitaring pt postgiro 19 J3 i3,
Birgfu afiireningen, Stodrholm.
Styreben:

Cano Serr'Onr (ordf.)
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tosrr

Kenw

Spennn

Devo Assanssox Giisre Lnronorn

Ffuuomcrn
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.. Kr, 14: a5
Tsouas Mnnrolr: Waterg of Silence
Katholizismus als Gemeinschaft.... . , 2r2 75
]acqurs Mennew: Art and Scholasticism .. -....... r 8:
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Efr flytt uppmiirksannat verk: Initiation Th€ologique
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