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Dominikanernas Bokhandel
harflyttat till nya lokaler vid

LIN NEG ATAN 7 5

Den nya bokhandeln ligger blott 50 meter fråu kyrkan. Telefon
numret är samma som förut: 62 38 63. Bokhandelns föreståndare är
pater L. M. F<:rry. o. p.
Denna flyttning har icke varit en vanlig, alldaglig flyttning till cu
större lokal, utan är framför allt en sann framgång för den katolska
bokhandeln i Sverige. Genom särskilt avtal med de större katolska
bokförlagen i Tyskland, Schweiz, Frankrike, Belgi(!!l och England är
Dominikanernas Bokhandel m1 i stånd till att oftast genast ur lagret
och alltid inom kortast möjliga tid skaffa de önskade bokverken. Ni
kan dessutom i lugn och ro slå er ner od1 bläddra i senaste kataloger
för att se vad som publiceras i den katolska vädclen. Bokhandeln till
handahåller allrjämt katolsk konst och devotioualier.
Dominikanernas Bokhandel kommer att foctsätta sin tio-åriga gärning
i de katolska förlagens rjänst och sprida katolsk litteratur i egen krets
och bland alla, som söker lj 11s och sami.ing.
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SEDAN SIST
Det

>>naturliga>>

>>Varför inte hålla sig till den naturliga
världen, som vi verkligen vet något om och

kan

begripa?>>

Dagspressen

änskligheten gör under sin vandring en del erfarenheter. Till att
börja med av den materiella världen. Denna värld ter sig näraliggande, den kallas därför >naturlig>>, och det har i det positivistiska skede,
i vars slutakt vi lever, blivit vanligt
uppfatta den som självklar.
^tt
Modern forskning har visat motsatsen. Den är alltigenom gåtfull. Naturvetenskapen har fätt vissa grepp om dess krafter men har aldrig kunnat
förklara den. Ja, mer än så: den moderna begreppsanalytiska filosofien
i Cambridge, Vien och Uppsala säges ha visat, att själva de grundbe8repp, med vilka naturvetenskapen arbet^r, är logiskt orimliga. Begrepp
sådana som rörelse, växc, skapande, födelse, utveckling
för att nu

- att använda.
bara vålja ett par
är fulla av motsägelser och omöjliga
Samtidigt gör människan
bekantskap med en annan värld, som inte
har att göra med fysik och kemi och elektricitet eller ljusstrålningar
den värld man brukar kalla den andliga världen. Den omfattar bl.-a.
skeenden som andligt och konstnärligt nyskapande, moraliska genombrott, medvetandet i alla dessa former, den individuella personlighetens
gränsöverskridning i akter av sympati, medlidande, offer och kärlek,
den omfattar själens möte med högre makter och med Gud, Flela denna
erfarenhetsflora har i årtusenden examinerats och systematiserats med alldeles samma iver och vetenskapliga skärpa som den s. k. naturliga världen, och liksom naturvetenskapen kunnat dra vissa slutsatser utan att
därför lösa mysterierna, har den andliga yetenskapen kunnat dra sina
slutsatser utan att kunna alltigenom lösa mysterierna.
Det egendomliga är dä, *t man utan vidare förklarar den ena serien
mysterier för naturlig och självklar och inte förvånar sig över dess
existens, medan man ställer sig alldeles avvisande mot den andra serien
mysterier och förklarar den sakna verklighet. Detta trots att natur13--533o7s Credo. 34:eårg. Nr
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vetenskapen skiftar som dammoderna, medan den andliga vetenskapen
aldrig är underkastad nägra förändringar, aldrig behöver dementera sig
själv. >Naturvetenskapen är poesi>, lyder en känd paradox, >Mystiken är
en exakt vetenskap.> Ingen behöver instämma. Men kunde det inte vara
riktigt att se med samma försiktiga vördnad på båda slagen av mysterier

och inte utan vidare beteckna mänsklighetens intensiva försOk att
begripa, systematisera och uppleva den andliga vädden såsom ren poesi,
medan däremot naturvetenskapens lek med >alltigenom ologiska begrepp>
räknas som exakt vetenskap. Särskilt förefaller det, som om man borde
vara mycket försiktig med sina domar i ett land som Sverige, där

andliga djuperfarenheter knappast förekommit sedan Birgittas tid, och
dår vfua universitet väsentligen är obekanta med mystiken och den väldiga litteraturen om dess väsen.

Det

>kntolska>

Kyrkoherden i Osby klagade nyligen i Lund över att påven har återupprättat den katolska hierarkien i Sverige och utnämnt den hittillsvarande Apostoliska Vikarien till biskop av Stockholm. För dr Rosendal
finns bara en biskop i Stockholm, och denne heter Manfred Björkquist.
Detta är ju självklart för varje medlem i Svenska kyrkan. Inte har
påven väntat sig ett godkännande från det hållet. Att Osbyherden kallar
Svenska kyrkan >katolsk> och gör anspråk på att den är den enda rättmätiga innehavaren av den apostoliska successionen i landet, är hans
ensak. Men det är mycket ologiskt.
Det är ett klart historiskt faktum, att Sverige en gång fått sin medeltida katolicitet från Rom. Det var i påvens namn och auktoritet som
hierarkien först upprättades i landet. Den medeltida jurisdiktionen kom
från påven. Senare kommer den från Kungl. Majestät.
Det är vidare ett klart historiskt faktum, att Svenska kyrkan, sedan
den först blivit schismatisk genom skilsmässan från Rom, senare blev
heretisk genom att förkasta den katolska låran pä flera punkter
det'
var inte bara Calvin som gjorde detta!
och genom att officiellt -övergå
till den luterska tron. Som >lutersk-kyrka> kan den inte ens göra
anspråk p& att vara >allmännelig> inom den protestantiska världen.
Dr Rosendal kallar Svenska kyrkan >katolsk> i enlighet med (den i
och för sig riktiga) principen: der biskopen är, där är Kristus. Men han
själv, som inte är biskop någonstans, gör sig till domare över alla biskopar
inom hans egen kyrka. De vill hålla fast vid Svenska kyrkans luterska
gsxl 16s
lära, men han följer en egen, av andra kyrkor lånad teologi
erkänna deras auktoritet.
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Hur är sådant möjligt?
Jo, dr Rosendal är sin egen auktoritet. Han förkunnar öppet, att han
påvens ofelbarhet, men att han själv likaledes är ofelbar, när
han talar från sin egen cathedra i Osby
eller där han fOr tillfället
- ,rkvantitativ>: påven har
lapprättar den. Skillnaden, säger han, är bara
ett större auditorium.
Dr Rosendal tror på Jungfru Marias kroppsliga upptagelse till himmelen, Men när påven fastslår detta som en av Gud uppenbarad sanning, vill han inte mera yara med. Ty han vill inte förlora sin frihet
att själv välja ut, vad han skall tro på.
Det är i sanning förvånande, att han i samma föredrag tog högtidligt
avstånd från pingstvännernas och andra >frikyrkligas> subjektivism. Den
svenska icke-katolska kristenheten kan vara alldeles lugn. Fader Gunnar
i Osby är trots allt. en god lärjunge till reformationens profeter.

tror på

-

-

CLAIRVÄUX

ALVASTRÄ VÄD STENA

1100-talet var

för

Sverige det första kristna århundradet. Missionen

hade på 800-talet bi;rjat med Ansgar, med tiden ärkebiskop av HamburgBremen. Flans verk fortsattes 1t0-200 år senare av de engelska apost-

larna Sigfrid, Eskil, David och Botvid; kanske bör man också räkna
Staffan till dem. Till skillnad mot Danmark och Norge, där omvändelse
av kungarna spelade en stor roll för landets kristnande, var det i Sverige
de enskilda landskapen som i långsamt fortskridande utveckling vände
sig bort från hedendomen och blev kristna. På 1100-talet följde en mer
allmän konsolidering.
1104 blev Lund oavhängigt från Hamburg-Bremen och självständigt
ärkebiskopsdöme över hela Danmark, Sverige, Norge, Island och Grönland. Vi kan här se bort frän att Sverige då inte politiskt hade samma
gränser som i dag. 114i invigdes Lunds i romansk stil byggda domkyrka, som än i dag står som en av de skönaste i Norden. Ungefär
samtidigr förlades det upplandska biskopssätet i Sigtuna till det nuyarande Gamla Uppsala. Denna förflyttning belyser särskilt starkt det
kyrkohistoriska läget, ty Gamla Uppsala gällde in i det sista som den
helt enkelt obetvingliga högborgen för den nordiska t"O"rro-"..

,r,
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steg för kyrkans inre utveckling togs 1 143: p& kallelse
av kung Sverker och hans gemål Ulfhild kom före midsommar 13 cisterciensermunkar till Alvastra. Detta var den första munkorden som stadigvarande slog sig ner i Sverige. Man började strax bygga klostret. 1181
kunde den därtill hörande kyrkan invigas. De till 800-årsjubil6et sak-

Ett viktigare

kunnigt och pietetsfullt restaurerade ruinerna visar, att det klosterliv,
som med Alvastra introducerades i det medeltida Sverige, inte bara var

en anspråkslös barjan. Med cisterciensernas reformrörelse, som i Alvastra
hade sin nordligaste utpost, kunde en andlig förnyelserörelse av europeisk
omfattning få sitt fotfäste i Sverige; svallvågen gick samtidigt under den
helige Henrik och Erik den helige norrut ända till Finland.
r&

Alvastra grundades på tillskyndan ay den .helige Bernhard av Clairvaux, personlig vän till Eskil, som då var ärkebiskop i Lund. Man måste
veta något om Bernhard, om man vill förstå Alvastras betydelse. Han
var 1l00-talets stora gudsman; hans inflytande bestämde världshistorien
för fleru årtionden. Som en av medeltidens största predikanter och bibeltolkare var han upphovsman till den medeltida Kristus- och brudmystiken. Han dog 1153, helgonförklarades ll73 och stod redan 1198 som
helgon i den svenska Liber Ecclesiae Vallentu.niensis. Undet sin levnad
grundade han 68 kloster, däribland Alvastra; han beh<;ll själv från
Clairvaux ledningen över dem alla. Han införde centraliseringen och
skapade därmed Kyrkans första centralorganiserade orden. Hans ande
var alltså levande i Alvastra, i munkarnas gudstjänst såväl som i hela
deras kulturella verksamhet på de mest skilda områden: trädgårdsodling,
hantverk, jord- och skogsbruk, arkitektur, skriftställeri, bokkonst, musik
osv. Bernhards linje visar fyru karakteristiska drag.
För det första var det en verkligt urkristen linje. Den helige Bernhard
gäller för att vara den sista av kyrkofäderna, >ultirnus inter patres prhnis
certe non impar
den siste av kyrkofäderna, inte olik de största>
(Mabillon). FIan sammanfattar
fåd,ernas teologi och bildar deras avslutning före skolastikens tidsålder. I sina verk, som flitigt kopierades och
spriddes och efter boktryckarkonstens uppfinning upplevde fler upplagor än de andra kyrkofädernas verk, lever andan hos de bästa teologerna och bibeltolkarna frän första årtusendet, hans tro har urkristen.
domens djup och kraft.
Ett andra karaktärsdrag hos Bernhard ligger i hans Kristussyn. Flans
gäller
observera: före Franciskus från Assisi
andakt och tillbedjan
- på jorden, Människosonen i de olika hemligheterna
på ett särskilt sätt Ordet
av hans jordiska, gudamänskliga liv, från Betlehem till Golgata. Med
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karismatisk bcgåvning framhäver han därvid särskilt det milda, älskliga,
hjärtevinnande; fördenskull har han fått hederstiteln doctor mellilluus
den honungsflödande låraren Cisterciensernas andakt till den kors-fäste har f& alla tider funnit ett gripande uttryck i Salue caput cruenta'
om också inte skriven av
twn
o huvud, blodigt, sårat, en hymn, som
hans
skola.
från
härstammar
säkerligen
själv
Bernhard
andliga
värld trosläran om
För det tredje blir i den helige Bernhards
de heligas samfund särskilt levande. Han lägger den egentliga grunden
till den medeltida mariaandakten; från honom kommer titeln Dotni'na
nostra
Vår Fru, från hans skola kommer melodin tlll Salue Regina,
Andakten till den helige Josef och till skyddsängeln har genom Bernhard fätt nytt liY.
Ett fjärde karakteristiskt drag hos den helige Bernhard ligger i hans

brinnande kärlek till den hierarkiskt ordnade Kyrkan, i vars spets
påven står. Bernhard kände de missförhållanden, som den gången fanns
inom Kyrkan, just också i de ledande kretsarna. Där satte hans mångsidiga reformarbete huvudsakligen in. Han talade med skakande frimodighet men ser genom alla fel och missgrepp inte bort från heligheten
hos Kyrkan, som ständigt förf.ogar över alla medel till självreform.
Bernhards mognaste skrift De consideratione är direkt riktad till påven
och erinrar honom om vilka plikter han har att uppfylla gentemot
kardinalkollegiet, biskoparna, prästerna och hela Kyrkan, också gentemot kättarna, schismatikerna, judarna och hedningarna. tlr hela boken
talar kärleken till Kristi Kyrka, på Petri klippa, en kärlek som hos Bernhard inte kväves genom några kyrkohistoriska stormar. Vad han i kapitlen till femte boken av den nämnda skriften säger om änglarnas körer,
hor till det bästa, som någonsin skrivits om trosläran. Det lyfter hans
genom tidshistorien nödvändiggjorda överväganden helt in i evigheten.

Det är nägra d,rag,fler skulle Ot:t" anföras. Det sagda belyser den
inre kraften hos Bernhard i hans reformrörelse. Allt detta fick genom

i

Sverige. Och Sverige mottog denna gåva
och med den heliga Birgitta. Hon gick i Alvastra i Bernhards skola och

cisterciensermunkarna fotfäste

i
fick där

sin slutgiltiga inre utbildning för sin höga kallelse.
Efter sin mans död kände Birgitta den inre maningen att helt lämna
världen och bara leva för Gud. På räd av magister Matthias från Linköping, en av det dåtida Sveriges mest betydande teologer, begav hon
sig på senhösten 1344 vid 42 ärs ålder till Alvastra. Hon bodde intill
klostret och fick delta i munkarnas alla gudstjänster. Priorn Petrus Olavi
var hennes biktfader och rådgivare. Hon stannade där i fem år. Dessa
193
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Alvastraår har en grundläggande betydelse för hennes mission i Sverige
och inom hela Kyrkan.
Efter vad som här sagts är det bara att .väflta, att mycket i Birgittas
verk och skrifter skall erinra om den helige Bernhard och hans orden.
Det gäller framför allt om den Kristusbild som lever i hennes uppenbarelser. Vi kan här inte gå i detalj, men betecknande är, att hon hade
sina första stora Kristusvisioner i cistercienserklostret Alvastra. Bernhards
brudmystik kommer hos henne till en harlig nordisk blomning.
I det franska verket La spiritualitå cbrötienne undersöks och klassificeras bl. a. medeliida mystiska skolor och riktningar, däribland också
Alvastra med särskilt avseende på den heliga Birgitta. >>Ffennes mystik
och fromhetsformer>, står det där, >hör till den helige Bernhards skola,
Klara cisterciensiska drag visar sig hos Birgitta, i hennes uppenbarelser
och i hennes bön. Hennes fromhet har cisterciensisk karaktär.>
Till dyrgriparna r Uppsala universitetsbibliotek hör en hanterlig liten
medeltidsbok, ett präntat exemplar av en skrift som tillskrivs den helige
Bernhard, nämligen De modo bene uiuendi
om konsten att leva väI.
- bläck, att Birgitta ständigt
På omslagets främre sida står i brunt, bleknat
hade den lilla boken med sig. När man läst de 73 korta kapitlen, förstår
man, varför hon ständigt bar den lilla boken med sig,
den är helt
- att behandlas
genomträngd av den helige Bernhards ande. Den vore värd
i en särskild monografi. Den är vilket då var någonting sällsynt
helt och hållet översatt till gammalsvenska
och var, enligt utgivaren -av
'\7'ieselgren,
den gammalsvenska litteraturen Harald
en av de bästa skrifter, som den svenska klostedäsningen förfogade över. Den svenska upplagan har i slutet som bilaga en bön om den Helige Andes sju gåvor,
kanske författad av Birgitta själv, i varje fall kommer den från Vadstena.

I Alvastra erhöll Birgitta av Kristus

uppdraget

att bilda en orden,

Ord.o Sanctissirni Saluatoris, den enda katolska orden som uppstått på
skandinavisk mark. Moderklostret läg i Vadstena. På grund av jämförande undersökningar står det fast, att detaljer i denna ordens regler

gär tillbaka på cistercienserna. Birgitta, den starka kvinnan med den
kärva naturellen, kände sig tydligen andligt besläktad med cistercienserna, som i grund och botten utgjorde en handlingskraftig reformrörelse.
Om det hårda allvaret i dess arkitektur påminner också den lösen, som
Birgitta från Rom gav för de egna klosterbyggena i Vadstena: >>Av
enkel gärning, ödmjuk och stark.>> Kärleken till den korsfäste, som denna
uppfattning växte fram ur, har skapat åt sig ett yttre tecken i den
slöja, som Birgittasystrarna bar och än i dag bär
det är en slöja med
- klosterkyrka funbilden av Kristi heliga fem sår
och som i Vadstena

-,
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nit ett harligt och monumentalt uttryck i de femton stjärnvalven
Birgittakronans kors. Dessa valv, enkla men ändå majestätiska i

med
sina
som

linjer, tillhör arkitektoniskt det bästa man kan få se i Sverige. Den
känner till de historiska sammanhangen, läser och hör i halvdunklet
under de höga valven Salue caput cru.entatum.
I Alvastra fick Birgitta uppdraget att bege sig till Rom. Hon anträdde
resan utan fruktan för digerdöden, som då härjade i Europa. Hon kom
fram till den Heliga staden på julafton 7349, hennes hemland Sverige
återsåg henne sedan aldrig. I Rom hOjde hon med frimodighet sin röst
för att positivt medarbeta ifräga om Kvrkans reformering. I sitt sätt
att göra detta, i sin syn på påvedömet't- och sin vilja att i tro tjäna den
Helige Fadern visade hon sig som den helige Bernhards trogna lärjunge.
FIär tangerar de troshistoriska cirklarna yarann; pä vad sätt har i
denna artikel bara kunnat antydas. Värdefulla linjer blir skönjbara. Dessa
kan någon gång brytas för ett folk, men inte för alla folk. Och linjerna
tränger sig ständigt åter {ram på nytt. Vad Clairvaux-Alvastra-Vadstena binder samman till Sveriges välsignelse är värt att historiskt studeras. Det behåller för alla århundraden sin aktuella betydelse.
R. Vebner SJ

NATURRÄTTEN

I TYSK RÄTTS-

SKIPNING
r 7940 utkom en bok av en svensk rättslärd, i vilken redan på de
första sidorna föreställningen att rätten härleder sig från Gud avvisas som vidskepelse. Därav drar f.örfattaren den slutsatsen, att varie
rättsregel uppenbadigen >är en skapelse av människor>. När han sedan
från en annan utgångspunkt med svårighet söker motivera lagarnas förpliktande kraft, finner han deras ursprung i makten. Rättsordning är
>organiserat våld>.1

Denna uppfattning är inte något nytt. Redan H e g e I uppträdde 1821
mot den med öyertygande argument. Han säger i sina Grundlinjer för
+ Jfr G. E, Klcmmin g: Heliga Birgittas ufipenbarelser, Sthlm 1861, sid. 248 f.
(VII 7), sid. 347 f. (VUI 23) och R. S te f f en: Den heliga Birgittas upPenbarelser,
7909, sid.7f7.
'Karl Olivecronaz Lagen och staten. Lund 1940. Jf.t s. 17 och l19.

t9t

'Vilbelm Henricbs
am makten visserligen är förbunden med rätten,
blivit kränkt.
Men ville man göra våldet till rättens primära väsen, skulle detta te sig
uteslutande som en reaktion mot en orättfärdig handling, vilket klart
visar, att maktens fenomen inte är lämpat att fylla rättens begrepp. Dess
ursprung måste finnas annorstädes än enbart i det faktum, att den kan
framtvingas. Vi måste trånga djupare
när vi söker den kraft, som
ytterst sätter den stjärnbeströdda himlen över oss i rörelse.
Av inledningscitatet framgår tydligt, hur olika man tänker om dessa
fågot i Sverige än i Tyskland, där knappast någon rättslärd, som till
äventyrs inte tror på Gud, skulle beskylla de många, som gör det, för
vidskepelse och sprida löje över de konsekvenser som de drar av sin tro.
Men dessutom strider det mot ett tydligt märkbart drag i rysk rättslära
och rättspraxis att
även bortsett frän f.räga\ om tron på Gud
för- på våldet. Man har i Tyskland blivit alltför- medklara rätten grundad
veten om den beska sanningen i det gamla ordspråket: >Makt går före
rätt>>, för att man ännu skulle kunna anse det möjligt att grunda rätten
på våldet. Makt skapar orätt, om den användes godtyckligt. I{en vem
sätter gräns för maktinnehavarens godtycklighet, om inte han själv?
Endast om tvångsmedlen tjänar rätten, förädlas våldets råhet. Men uppfattar man makten på det sättet, kan man inte tillmäta den någon väsentlig betydelse, när det gäller att bestämma, vad rätten år.

rättsfilosofin

$ 9a),

emedan våld måste mötas med våld, om rätten genom våldet

Natu rråttsläran söker finla rättens väsen utifrån en annan,
högre synpunkt. Detta sker på olika sätt, allt ef.ter de olika världsåskådningarnas syn. Vi kan urskilja tre stora huvudgrupper. För det första den
rationalistiska natarråttsteorin (Kant, Stammler, Hegel och nyheglianerna), vidare den materialistiska (Lenin) och slutligen den traditionella,
som med rätta kan kallas traditionell, emedan kristen-västerländsk rättsutformning under två årtusenden präglat och utformat densamma. J opå förtjänstfullt sätt ingående framställt denna
låra för den moderna vårlden.2
Naturlagen identifieras med naturdri{ten hos människorna i allmänhet
och hos varje individ, men den är samtidi$ också en pälagd norm (Messner s. 67). Den utgör förbindelsen mellan den gudomliga och den mänskliga ordningen, Den helige Thomas av Aquino betecknar den sorr, participatio legis aeternae in ratioroali creatura
den delaktighet i den eviga
lagen som förefinnes hos den förnuftiga skapelsen
(S. th. I, II qu. 97 a, 2) .
Natudagens innehåll bestämmes av de syften som människan och samhäl-

hannes Messnerhar

'Johannes Messner: Das Naturrechf. Innsbruck och Vien, 19i0.
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let har att. fylla har på jorden. Men eftersom det är Skaparen som ålägger
såväl de enskilda som samfunden bestämda förpliktelser genom de i deras
natur nedlagda syftena, så har rätten sitt ursprung ytterst i Gud själv
(Messner s. 113). Endast utifrån detta grundläggande faktum får den
traditionella naturrättsläran sin mening. Den förutsätter Gud såsom alltings Skapare. Den som tror på Gud, måste också tro pä honom som skapare av en rättsordning, som i sin tur år att betraktas som den stora,
yttersta källan till varje enskild norm.
Genom sin varaktighet är naturlagen lex aeterna
evig lag (Augustinus). Lika länge som den med förnuft begåvade människan existerar,
behåller det som är gott och ont sitt oryggliga fundament (Messner s. 89 ) .
Därmed erkännes naturrättens anspråk pä att gälla bortom alla tidsbundna
och positiva normer. En bestämmelse, som påbjuder något orätt, kan inte
ha giltighet
även om den utstofferas med rättsattribut. Den lydnads-

pliktige har -här plikten att inte lyda. Men varifrån kommer denna hans
förpliktelse? Endast från en högre rätt, som tjänar som måttstock för
varje lågre rättsordning. Denna högre rätt måste vara rättesnöre och ledstjärna för statsmakten. Där denna våldfOr sig på den, skapas martyrer.

Här skall inte ges en skiss ol,", ,rr],rrrättens historia och heller inte alla
möjliga angrepp mot den bemötas. Men det syntes oss nödvändigt att först
i korthet ange, vad som menas här med natvrrätt. Ty uppenbarligen har
i Nordeuropa känslan för det storartade i denna rättssyn inte ännu vaknat. Helt bortsett från vårt inledningscitat, är det betecknande, att i
kapitlet om återgången till naturrätten i det flera gånger citerade arbetet
av Messner (s.236 f.) väl citat f.rän England, USA, Frankrike, Tyskland,
Schweiz, Holland och Italien anföres, men inte en enda röst från Skandinavien höres i detta sammanhang. Kanske detta fär sin förklaring i det
faktum, att lutherdomen
i motsats till katolicismen
länge stått
främmande för en religiöst -grundad rättsuppfattning.3 Den- moderna protestantismen har annars sedan länge återvänt till naturrätten. Som bevis
hlrfor må endast hänvisas till schweizaren Emil Brunner's verk.a
I Tyskland kan man knappast längre överblicka den hithörande litteraturen. \fliirtenberger behöver i sin uppsats Vege zunc Naturrecbt in
Deu.tscbland. 40 sidor för att presentera litteraturen endasr f.& ären 1946
Han säger med rätta, att i strävandet att pä nytt levandegöra och
-48.
förd,jupa naturrättstanken i vår tid inte bara tahika teoretiker utan även

lfr

Thomas \Tiirtenbergerr'V/'ege zum Naturrecbt in Deutschland 1g4r'-1948 i
Recbt- unil Sozialphilosophia XXXVII (1949/t0) s. 98 fi. Här s. 10J.
n
Emil Brunnetz Die Gerecbtigkeit,Zirich; Das Menschenbild. und die Menschenrechte,

"

Archiu
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domare och lagstiftare söker nära anslutning

till

den kristna naturrätts-

1äran.

Betecknande härför är en liten notis, sorn i fjol förekom i ett rcferat
över ett skriftligt tankeutbyte inom en stor krets äv fackmän beträffande
de yngre juristernas utbildning. Rättspositivismen avböjes från alla håll,
heter det där.6 Detta betyder, att det stora flertalet jurister i Tyskland
ej längre betraktar det fysiska våldet som grund för rätten. Rättsnormerna
gäller inte därför att deras befallning sanktioneras genom tvång, utan de
är giltiga emedan de står i överensstämmelse med en högre princip.
Denna uppfattning är så vitt utbredd, att Hermann \Zeinkauff, preden högsta revisionsinstansen
sidenten i Förbundsdomstolen i Karlsruhe
att den naturrättsliga
i en publikation påpekade,
i civil- och brottmål
- inte berättigar domaren att med åberopande av
motiveringen av rätten
sin personliga åskådning eller sitt privata samvete fÅgöra sig från den
fasta bindningen till den positiva rätten.6 I samma skrift, som återger ett
föredrag, hället 1952 på en kongress för jurister i Berlin, bekänner sig
denne högre tyske domare för övrigt klart till iddn om den över varje
normering stående eviga rätten. Han betecknar det som en av domarens
uppgifter att i undantagsfall bedöma den skrivna rätten utifrån en överordnad högre rätt och att förklara den vara utan verkan, ifall den bryter
mot denna (s. 1l f.).
Denna tanke hade redan tidigare framförts av Strafkammer Bonn i en
dom?, som vi kommer att närmare behandla längre fram. Där heter det:
>>Domarens laglydnad är inte oinskränkt. Den finner sin gräns, när laglydnaden skulle medföra en rubbning av rättsordningens fundamentala
grundsatser, när motsatsen mellan den positiva lagen och rättfärdigheten
blivit till den grad outhärdlig, att lagen såsom varande felaktig rätt måste

vika för rättvisan.> Kammaren anknöt därvid till Ulpianus' uttaär att betrakta som en rättvisans präst.
Veinkauff utvecklar in sin skrift vidare, att den rena rättspositivismen
inte bara är den ytligaste av alla de motiveringar Iör rätten, som man

lande, att domaren

under historiens lopp försökt sig på, utan att den också överallt, där totalitära rörelser bemäktigat sig lagstiftningsmakten, med full och tvingande
evidens har drivits ad absurdum. Å andra sidan är det möjligt, säger han,
att finna
ett inte alltför
stort antal grundläggande, klara och utan
vidare bindande rättssatser, som hädeder sig från människan som personlighet och från vissa {undamentala principer för ordningen i det samhälleliga livet.> Man kan inte bevisa dessa grundsatser med sträng logisk
1o-rdrn,lrristenzeitung rgtz s. 32,
u Flermann
Veinkauff: Richtertum anil Rechtsfindung in Deutscbland, Tiibingen

-u
19f2, s. 32.
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evidens men dock fatta dem med stor intuitiv säkerhet. Ytterst kan de
endast grundas religiöst, även om det vore möjligt att i viss mån närma
sig dem utifrån det profana området (s. 30).

I artikel 20,3 avgrundlagen fo, l.r tyska förbundsrepubliken heter
det, att rättsskipningen är bunden till lag och rätt. Denna formulering
förutsätter tydligen, att vid sidan av eller över den skrivna normen och
den normerande sedvänjan (observansen, sedvanerätten) ett värdesystem
existerar, som är bestämmande f.& alla människor och alla domare: rätten
helt enkelt.8 Men denna ordning blir av omedelbar betydelse, endast när
den av människorna fastslagna ordningen är ofullständig eller stridande
mot de högre rättsgrundsatserna, Dårför behöver man i en stat, som erkänner denna ordning, endast i sällsynta {a11 omedelbart åberopa sig på
den. När saken är som bäst, överensstämmer t. o. m. de lägligt fastslagna
normerna till den grad med den högre rätten, att den inte alls mera behöver omnämnas vid de vanliga domstolsförhandlingarna. Men detta idealtillstånd är överallt i världen ännu långt ifrån uppnått. I Tyskland har
därför rättsskipningens bindning till lag och rätt förklarats som en av de
grundlagsprinciper, vilkas överträdande straffas med tukthus, i särskilt
svåra fall med tukthus for livstid (s. k. Unternehmen des Verfassungsverrates, $S 88, 89 i Straf gesetzbuch).e
>l

Betydelsen av det här behandlade ämnet framstår av det

faktum, att

det framför allt i de höga domstolarnas praxis spelat sin roll. Den bayerska
författningsdomstolen talar i ett utslag av den 10 juni 1949 om den överpositiva naturen av grundsatsen om likställighet. Intressant nog åberopar
domstolen vid tillämpandet av dessa över lagen stående normer i föreliggande fall författningsgivaren själv och hans befallning i själva för-

fattningen: >Den bayerske författningsgivaren uppfattar de elementära
grundrättigheterna såsom före den positiva råtten liggande, alla människor tillkommande, naturliga rättigheter, som inskränker statsmakten
och som utgör ett oöverstigligt skrank för den.> Försök att överskrida
detta skrank skapar orätt, som inte kan göra anspråk på att vara bindande.
Detta utslag var inte enhälligt, men endast en ledamot av domstolen
framförde avvikande mening mot dess principiella innehåll och dikterade
till protokollet, att han >öppet bekänner sig till rättspositivismen>.10
" Jfr Herman Jahrreiss: Gesetz anil Recht
- Recbt und Gesetz i Neue Juristiscbe
Vochenschrif t 19io s. 3.
n Bundesgesetzblatt Del
10

-

Vf t2

-

I, s. 739.
VII. 47 i Entscheiilungssamm.Iung

hofs, Neue Folge,bd 2, del

II

s.

4i ff. Leitsatz I

och

iles Bayerischen Yerf assungsgericbts3.
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f ett

annat fall inför den bayerska författningsdomstolen, angående
frägan om den lagliga diskrimineringen av tidigare nationalsocialister, anförde supplikanter, att ett sådant älåggande av bot, ifall det vidtogs vid
sidan av denazifieringsdomstolens åtgärder, tedde sig som brott >mot den
över-positiva rätten>, nämligen mot den pä natwrråttsliga grunder vilande rättssatsen ne bis in. idern
ej två gånger mot detsamma.ll
Dessa utslag försvarades med åberopande av en reservacionsklausul i den
bayerska författningen. Före prövningen av denna klausuls rättsgiltighet
fastställde domstolen följande: >Därför att en bestämmelse i författningen
utgör en beståndsdel av författningen, är det inte begreppsmässigt uteslutet, att en sådan bestämmelse kan vara ogiltig. Det finns författningsgrundsatser, som är så elementära, och som så tydligt ger uttryck för en
över författningen stående rätt., att de binder författningsgivaren själv
och gör andra bestämmelser i författningen, som denna rang inte tillkommer, ogiltiga, emedan de strider mot dem.>>12 Också här rör det sig
sålunda om ett konstaterande, att författningen hänvisar till en före statsråtten förefintlig rätt. Men därmed ändras intet i den slutsatsen, am domstolen tillerkänner sådana före författningen liggande rättsgrundsarser
omedelbar bindande kraft.
Den högsta tyska författningsdomstolen, Bundesverfassungsgericht i
Karlsruhe, har fOljt detta exempel och också uttalat sig för den överpositiva rättens omedelbara giltighet. Dess andra senat citerar i en dom
av den 23 okt. 19t1 (2BVG l/t 1) i en författningstvist ordagrant det
bayerska utslaget och erkänner därmed >existensen av en över-positiv
rätt, som binder aven författningsgivaren>; den förklarar sig själv behörig >att mäta den skrivna rätten därmedrr. En lagstiftande församling,
som äger pouuoi.r constituant är bunden vid >de rättsgrundsatser som går
före varje skriven rätt>>.13 Därmed har pä högsta ort den bindande kraften hos den rätt, som står över alla mänskliga rättssatser, erkänts och
fastslagits.

Även lägre domstolar har

i

sina domar åberopat naturrätten. Mestadels

rör det sig då om brottmål, där sakförhållandena helt eller delvis faller
utanför de normerade lagarnas område på grund av den orättfårdiga
nationalsocialistiska lagstiftningen eller en praxis på sidan av lagen. Strafkammer Bonn hade t. ex. att döma i ett fall beträffande s. k. brott mot

VII 4s; Vf 9, tts
'Leitsatz III, 1 Entsch. 24/4 19t0; Yf 42, 54,80, 88
49; Entsch. Sanmlung bd 3, del II s, 23 f.
- Entsclseidungssamm.lung bd :, del II s. 36 nedan.
'" Samrnlung aon Entscbeidungen des Bunilesaerlassungsgerichts bd 1, nr 10, s, 14 ff.,
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mänskligheten.la Den åklagade hade utan resultat sagt upp en hyresgäst
till avflyttning. Hon hade då angivit hyresgästen hos Hemliga polisen för
avlyssnande av utländska utsändningar, vilket var forbjudet enligt den
så kallade radioförordningen av den l/9 1939. Kammaren tog utförligt
upp frågan om ftirhållandet mellan rätt och etik och kom till den slutsatsen, att den sanna rätten är något konstant, något absolut, som inte
kan ändras, varför rätt alltid måste förbliva rätt (s. 13 f.).
Vid prövningen av rättsgiltigheten av radioförordningen prövades först
frägan, huruvida hitlerstaten var en laglig stat. Svaret blev nekande. Sta-

ten, så resonerade man, är inte en skapelse av mänskligt godtycke, den
ätergär på naturrättsliga strävanden hos människorna att sluta sig samman i ett ordnat samhälle. På detta sätt är staten en del av den sedliga
väddsordningen och har ytterst sitt ursprung i Gud. Om ett samfund,
som uppträder med anspråk på att .vara en stat, lämnar rättens och rättvisans grund, är den inte längre en stat utan >IJnstaat>. Dess extraordinära
tvångsbestämmelser är osedliga rättsnormer. Dit hör också radioförordningen, som därför är rättsligt ogiltig. Ingen får hindras att underrätta
sig om sanningen.
Vid den fortsatta prövningen av de lagar, som var relevanta i denna
rättegång, undersökte domstolen rättsgiltigheten av Kontrollgesetz nr 10,
som efter krigsslutet påbjudits av ockupationsmakterna, och som stadgade
straff för de under den nationalsocialistiska eran begångna förbrytelserna
mot mänskligheten. Domstolen betonade, att den utan varje betänklighet skulle ha avbajt att tillämpa även denna lag, därest den i strid mot
rättens mest fundamentala grundsatser skulle ha satt orätt i rättens ställe
(s. 22). Men detta är inte fallet, konstaterade domstolen. Ty lagen har
alls inte någon konstitutiv utan blott en deklarativ innebörd, alldenstund
brott mot mänskligheten enligt alla kulturfolks uppfattning alltid betraktats som objektiv orätt (s. 26).
Denna dom har senare i revisionsinstansen av Högsta domstolen för
been förelöpare till våra dagars Bundesgerichtshof
Brittiska zonen
- att man biträtt den i alla dess motiveringar.ls kräftats, dock utan
Också Schwurgericht i Bonn anslöt sig till denna rättsskipning, sorn
bekänner sig till naturrätten. Några angivare, som anmält en oförvitlig
kvinna för defaitistiska yttranden med påföljd att hon blivit fängslad,
anklagades inför rätten för brott mot mänskligheten enligt bestämmelserna
i Kontrollgesetz nr 10. De anklagade invände mot denna lag, att den utfärdats först efter krigsslutet, och att den belade sådana handlingar med
straff, som under den nationalsocialistiska tiden inte bara varit tillåtna
1a
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utan till och med påbjudna. Denna invändning undanröjdes av domstolen
under åberopande av praxis hos Högsta domstolen för Brittiska zonen.t6
Domstolen tillfogade, att Kontrollgesetz nr 10 inte avsåg att med retroaktiv verkan ställa förut inte beivrade gärningar under strafr, utan att
den blott ville beivra iådrn" handlingar, >som enligt naturrätten och den
gudomliga-sedliga rätten alltid betraktats som brott>.17
Slutligen må ännu en frikännande dom vid Schwurgericht i Köln anföras, som ävenledes åberopar naturrätten.l8 Målet gällde en läkare. FIan
var under nazisttiden övertygad motståndare till den så kallade eutanasiaktionen, där sinnessjuka systematiskt dödades som >värdelösa liv>. Låkaren hade kvarstannat i sin ställning som chef för ett sinnessjukhus med
avsikt att sabotera aktionen. Detta var blott möjligt för honom genom
att han utlämnade en del av de sjuka till en säker död. På så vis lyckades
han behålla förtroendet. Sedan kunde han genom alla slags manipulationer rädda ect betydligt scörre antal sjuka.
Högsta domstolen for Brittiska zonen hade i ett liknande fall visserligen förklarat den saboterande läkaren för skyldig men straffri, emedan
det skulle strida mot rättvisan att stra;fra honom.tn Schwurgericht i Köln
gick ännu ett steg längre. Den ansåg den åklagade icke skyldig under åberopande av naturrätten. Ty, menade domstolen, där denna styr, ledes
samvetet av den moraliska känslan till ett säkert och riktigt resultat. Visty att avvika från budet: >Du
serligen är svaranden inte r;ttferdigad
- fläck
skall icke dräpa> kan aldrig ske helt utan
han är inte bara
utan
även
skuldfri.
Den
rätt
som
människorna
straffri
skapar, kan nämligen inte göra anspråk på giltighet, då den strider mot naturrätten. Den
som befinner sig i ett läge, där han kan rädda ett större antal dödsdömda,
endast om han offrar ett mindre antal, handlar strafrråttsligt sett utan
skuld.
Hur man än må ställa sig till enskildheterna i den juridiska motiveringen, resultatet är säkert riktigt.

Alla dessa domar visar, hur a.r, orjr-positiva rätten, ibland helt tydligt
också kallad naturrätt, inte bara är av teoretisk betydelse utan också äger
praktisk aktualitet. Ernst Cassirer har i en avhandling2o påvisat, hur i den
's Zentraljustizblatt 1948, s. 167.
" Urteil 6/11 1948 4Ks 1/48

" Urteil z4/to 1948- - 24 Ks -.l/il, publicerat i Neae Juristiscbe Vocbenscbrit't
7952, s,3J8.
'" Sammlung der Entscheidungen iles Obersten Gerichtsbofs filr d.ie Britische Zone
in Stralsacben
bd 1, s. 332.
* Ernst Cassirer:
Yom'Vesen und Verden. d.es Naturrecbts i Zeitschrift f.iir Recbtsfbilosopbie in Lebre und Praxisbd 6 1932/34, s. I f., här särskilt s. 27.
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beryktade Dreyfusprocessen inför krigsrätten i Rennes utforskandet av
sanningen hindrades av den stereotypa, på rent formella rättsföreskrifter
tillbakagående frasen: >Cette question ne sera pas posde.>> Den gången
stred, menar författaren, det offentliga samvetet mot den skrivna rätten,
och det lade sig inte till ro, förrän den orättfärdiga men formellt riktiga
domen råttats av historien.

Det finns måI, där den förhandenvarande lagen inte ger vägledning,
eller där domen skulle bli uppenbart obillig, ifall lagen skulle tillämpas.
Vid sådana fall har domstolarna i Tyskland, liksom överallt annorstädes i
världen, den evigt giltiga rättens oförändediga satser till förfogande som
en sista möjlighet.
Vilbelm Hmricbs
Referendar. Assistent vid ;'uridiska

fakulteten, Bonn

TERESA ÄV JESUS-BÄRNET UNDER
UTGRÄVXTXC
en som älskar dramatik och peripetier, bör icke försumrna att, Iölja
den alltjämt pågående debatten kring och utgrävningen av Teresa av
Jesus-barnet. Det egendomliga har hänt: detta av en värld älskade och
studerade unga helgon har nästan för varje år skiftat gestalt
i vatje

fall har ständigt nya nyanser kommit till och gamla försvunnit.
Den
första bilden av Teresa dominerar vål fortfarunde i den allmänna uppfattningen
det är den sentimentala, småborgerliga, underligt smaklOsa bild, som icke illa samstämmer med de myriader av gipsfigurer, som
distribueras i och från Lisieux. Redan de franska kännarna upptäckte
emellertid mycket snart, att detta måste yara e delvis falsk bild och

försökte komma åt verkligheten bakom klichdn. Länge misslyckades detta
eldsnssystrarna i Lisieux vägrade att låmna ut originaldokumenten,
-och man fick till en början hålla sig till gissningar och slutledningar Iån
andra välkända fakta. Den som bröt isen, var abb6 Combes, som icke

bara kunde uppvisa, hur sentimentaliserade och förskönade de gängse
fotografierna .var, utan som regelrätt fastslog, att också det litterära
materialet i viktiga stycken var förfalskat. Teresas fromma små systrar
är som rädda sparvungar
de ryser vid suset av örnvingarna. Teresas
mest ursprungliga och kraftfulla
vändningar skriver de om till slappaste
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truismer. Om helgonet vägar skriva: >det finns bara ett att göra under
detta livs natt, den enda natt som inte kommer tillbaka mer: att älska,
älska Jesus...>, dämpar de fromma systrarna ned hettan till denna lilla
banalitet: >Det finns bara ett att göra härnere: att älska, älska Jesus...>
Särskilt skrämda blev de av Teresas karakteristiska och paradoxala satser
om att det * vi som skall trösta Jesus, icke han som skall trösta oss, vilka
de helt enkelt strök; sant är att de,lösryckta ur sitt sammanhang, skulle
kunna missförstås. Vi måste tills vidare allvarligt betvivla autenticiteten
av hennes självbiografi och av >Novissima verba>. Teresas egen stämma
hör vi ännu endast i abbd Combes'nya upplaga av hennes brev.
Den som intresserar sig för frägan om Teresas autentiska texter, kan
med fördel läsa en studie i tidskriften Diert' aiuant nt 24 för i år, förf.attad av dess redaktör Marcel Mor6; den finns också utförligt refererad
i Herd.er Korrespondenz, september 1953. Mor6 gör här ett försök att
jåmföra de fragment ur originaldokumenten, som man finner i abbd
Combes' tre epokgörande böcker, med texten i de gängse upplagorna av
En själs bistoria. Resultatet är mer än sensationellt.
Det är ingen överdrift att säga, att på de flesta avgörande punkter
Teresas inte bara litteråra form utan djupaste syftning är förvanskad av
de fromma nunnor, som redigerat hennes posthuma skrifter. Hennes barndomsminnen har i originalet en helt annan accent än i den bearbetade
sentimentala versionen. Det viktigaste är, att utgivarna strukit hennes
viktiga ungdomsupplevelse av ansvar för syndarna på jorden. F{on var
redan vid denna tid öppen för en större värld och ett större ansvar än
den egna själens. >Jag kände en intensiv längtan efter att få verka för
syndarnas omvändelse.> När hon i klostret ber om >mod att fortfarande
fä bedja för syndarna>, sä förvanskas detta till >mod att. fä dra ut för
själarnas erövring>; som synes saknas den viktigaste accenten, som är
ödmjukhetens, orons, ångestens. Likaledes har utgivarna gjort sitt yttersta
för att förvanska Teresas lära om den gudomliga råttfårdigheten och den
barmhärtiga kärleken, helt enkelt darför att denna var oförenlig med
den sorts spiritualitet som omhuldades i karmelitklostren. Karmeliterna
trodde sig inse, att syndarna >förtjånade>> sina straff; de erbjöd darf0r
sina egna liv som bot och för att förhindra verkställandet av Guds vredes
dom. Men Teresa menade något helt annat, som inte ens hennes syster
tycks ha begripit. Hon låter i en dikt Jesus säga: >Min dom består inte i ett
bestrafiande av synderna utan i deras rening och helgande.> En >>enda
kärleksblick> skapar försoning mellan Jesus och syndaren. I stället för
karmeliternas traditionella >offer till den gudomliga rättvisan>> kommer
hos henne ctt >offer till den barmhärtiga kärleken>.
Mor6 menar, att den egentliga egenarten i Teresas mystik helt enkelt
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inte framträder i de tryckta skrifterna. När Teresa i sin fågelliknelse
talar om molnen, blir hennes utgivare förskräckta. De gör strykningar
för att hindra läsaren frän att fatta, att Teresa talade om moln, som
dolde sanningen för henne själv, så att hon över huvud inte kunde se
någonting av Guds makt och sanning. De fromma systrarna ville lirka
det därhän, att Teresas >lilla väg> lrar en väg för fromma sparvsjälar.
Men Teresa menade, att den var en väg, som kunde föra också de grova
syndarna direkt till >den heliga Treenighetens gudomliga härdr.
Kapitlen 9 och I o i hennes bok er också förvanskade nästan till oigenkännlighet. Deras egentliga innehåll är upplevelsen av mörker och delaktighet i syndarnas ångest och nöd. Det är här inte fuäga om ett blott
>begripande)>, som utgivarna med diverse små korrigeringar vill få oss
att tro, utan om en autentisk och fruktansvärd konkret upplevelse. Teresas
>natt> blir obegriplig i de gängse upplagorna. Det var inte fråga om
karmeliterna gjorde annars sitt yttersta för
Johannes av Korsets natt
att stilisera om hennes erfarenheter till full kongruens med den spanska
mystikens. Teresa räknade inte med nägra trappsteg upp mot renheten
den natt, som lika
och ljuset. Flennes natt år ren enda jordens natt>
omsluter både helgon och syndare. Särskilt i de avsnitt som behandlar
Teresas >kärleksdöd> har utgivarna gjort sitt yttersta för att. omforma
hennes upplevelse till likhet med traditionell karmelitisk mystik. Till sin
häpnad finner man, att också de som stod henne närmast i klostret helt
enkelt inte fattade hennes innersta upplevelse, patos och mening.
En annan reaktion mot den fadda Teresabilden, ja, i viss mån också
mot Teresa själv, markeras alr Ida Friederike Gö rres' Das uerborgene
Antlitz, som karakteristiskt nog ännu icke översatts till franska. Fru
Görres gav till att. börja med en minst sagt realistisk bild av forhållanstödd
dena i klostret i Lisieux. Man läste med förskräckelse, vad hon
- andra
hade att beråtta om de
bl. a. på kanonisationsprocessens akgsl
systrarnas hållning mot helgonet: icke -bara oandlighet och dumhet utan
grymhet och sadistisk elakhet h<;rde till det vardagliga i denna hemska
atmosfär. Men Ida Görres gick längre. FIon visade upp, att Teresea själv
i flera avseenden var ett ofier för sin småborgerliga och litet fadda kulturmiljö; med tonfall, som tyvärr någon gång tangerar franskhatets, karakteriserar den tyska författarinnan denna sentimentala och långa stycken djupt lögnaktiga kristna fromhetssfär.
En annan av helgonets biografer, Maxence van der Meersch, ville
i Teresa se en rabiat revolutionär av L6on Bloys skola och såg hennes
storhet särskilt i hennes demaskerande av den småborgerliga fariseismen,
framför allt emellertid det egna hjårtats fariseism
>dess djupa och
oläkliga perversitet>.
14-si3ozs Credo. 34:eårg. Nr 5.
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Teresa av Jesus-barnet är författat av en
schweizisk teolog, som under senare år genom en rad viktiga publikationer fäst uppmärksamheten vid sitt namn, Flans IJrs von B althas ar.
Hans bok Teresa uon Lisieu.x, Geschicbte einer Sendung (Hegner-Böcherei,
Summa-Vedag, Olten) rymmer bl. a. en påfallande skarp uppgörelse med
Ida Görres. Balthasar godtar en del av Görres' kritik av Teresas småbor-
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gerliga miljö och de risker denna utsatte henne för; i vissa punkter
skärper han t. o. m., som strax skall visas, denna kritik, Men det finns
teser hos Görres, som han icke accepterarl denna polemik rör så utomordentligt viktiga frlgor, att den i korthet bör refereras.
Görres menar, att Teresa bryter igenom den kyrkliga och asketiska
formalismen och kämpar sig fram till >die Zone der personalen Eigentlichkeit>. Balthasar erkänner Görres' ofta >geniala verve>> men reserverar

sig på viktiga punkter. Framför allt avvisar han Görres' mening, att
själva valet mellan antingen äktenskap eller klosterliv skulle tillhöra en
viss epoks småborgerlighet. Görres säger t. ex. om detta: >Hier blieb sie
immer auf der Stufe des frommen Backfisches ihrer Zeit stehen.> Balthasar
menar, att Görres saknar de kategorier, som kunde hjålpa henne att
skilja mellan person och kallelse. FIon griper till djuppsykologiska och
analytiska förklaringar där hon i stället borde ha förklarat de fenomen,
som chockerar henne, genom en analys av Teresas gudomliga kallelse.
För Balthasar är Teresa vid sidan av kyrkoherden i Ars >das einzige ganz
evidente Beispiel einer im entwickelten Sinn theologischen Sendung im
neunzehnten Jahrhundert>. FIan menar, att kritiken av Teresas småhan talar om en formlig storm mot de
borgerlighet gått fAr långt
officiella biografiernas förljugenhet. Bakom den tysta och leende >lilla
vägens>> Teresa upptäckte man >>de övermänskliga, heroiska och tragiska
dragen i hennes öde och lidande> och försökte öppet att för läsarens ögon
naket och blodigt tramlågga allt vad hon själv ucplånat och övertäckt med
kristen förlåtelse>. I motsats eller som komplement till dessa skildringar
vill Balthasar göra >ett försök till teologisk fenomenologi>. Han vill tolka
Teresa >utifrån hennes bestämmelse och inte bara askedskt, mysteriöst och
individuellt>>. FIan strävar att förnya hagiografiens litterära genre därhän,
att helgonen >liksom de en gång gjorde lever med oss, bredvid oss, för oss
och i oss som de vilka bäst värdat och besjälar kyrkans heliga gemenskap>.
F{ur denna konstruktion genomföres, kan här icke i sin helhet refereras.
Görres vill hos Teresa in i det sista se en självupptagenhet, >ett djupt,
aldrig lakt sår i hennes väsen>>, ett hennes karaktärs naturliga och farliga
anlag, som aldrig restlöst blir genomlyst och förintat av nåden. För
Balthasar är detta oriktigt. Teresa talar visserligen alltid om sig själv. Detta
beror emellertid icke på att i hennes själ skulle ligga kvar rester av stolt206
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het och jagiskhet. De skuggor, som man kan iakttaga hos henne liksom
hos nästan alla helgon, måste studeras i ljuset av hennes kallelse, icke i
ljuset av naturliga-analytiska metoder. Dessa skuggor beror på vissa störningar och hinder för ett konsekvent realiserande av kallelsen. Balthasar
pekar särskilt på två sådana farliga störningar, som Teresa fick betala
med ett fruktansvärt lidande, ja, som kan sägas ha tvingat in henne på
en lidandets omväg till det mål hon en gång för alla hade fixerat för sig.
Den första inträffade, när Teresa ännu var en liten flicka, och hon
har kanske själv skulden. F{on blir svårt sjuk och förs till gränsen av
ett själsligt sammanbrott, ja, döden. Hon botas av ett slags vision av den
Heliga jungfrun. Flennes första reaktion är att detta måste bevaras i
ty$tnad: >Jag skall inte tala med någon människa om detta, annars kommer min lycka att försvinna.>> Men hennes syster Marie frägar ut henne
och tvingar henne att beråtta. Teresa säger själv, att detta blev ödesdigert: >Tyvärr misstog jag mig inte: min lycka försvann och förvandlades till bitterhet. Under många år skulle minnet av denna nåd för mig
bli till en verklig själslig pina>>. Saken var den, att systern berättade hela
historien i Karmel i Lisieux; när Teresa första gången besökte klostret,
frägad,e alla ut henne: hade hon sett Maria, hade denna Jesus-barnet på
armen, var hon åtföljd av änglar? Teresa beklagar, att hon inte teg. Nu
blev hon till >das Vunderkind>>, ett beundrat och övervakat religiöst
fenomen. FIon måste >spela helgonr. Balthasar skriver i ordalag, som påminner om Ida Görres': >Filon störs av det gipshelgon som hennes omgivning ställt upp, hennes äkthet hindras att utöva sin verkan.>>
Det skulle &öja ända till hennes sista svåra sjukdom, innan hon lyckades
slå sönder den gipsmask, som man ville lägga över hennes verkliga ansikte,
och bli sig själv. FIon anade, att vad hon behövde, var att glömma sig
själv
de fromma systrarna tvang henne att ständigt syssla med sig
själv, -att skriva ned sina minnen, att biografera sig själv. Varje ord från
hennes läppar antecknas. FIon ser rned förf'åran, hur kristendomens sanning och storhet demonstreras med henne som exempel
samtidi$ kände
hon sin fullkomliga värdelöshet och intighet. Först infor daden lyckas
hon tala rakt igenom denna mask.
Det andra hindret har hon icke själv skuld till
den skyldige är
biktfadern, pöre Almire Pichon. Två månader efter- inträdet i klostret
avlägger hon en generalbikt, efter denna förklarar prästen >att,ni aldrig
begått-e+S den-gr..ln-qt-4_.sJndu. Dett^ lvar ingenting mindre än en katastrof för den unga flickan. Hon kände sig nämligen förpliktad tro,
^tt
det yar Jesus själv, som talade genom biktfadern. Hon fasade och ville
{örneka
men hon måste ju tro, mot bättre vetande. Detta betydde
ingenting- mindre än att hennes syndamedvetande dödades, att hon skildes
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ut ur den syndarnas gemenskap, i vilken hon ville stanna. Det skulle krävas övermänskliga ansträngningar, innan hon kom fri. Balthasar menar
märkligt nog, att detta aldrig helt lyckades henne. I hennes för övrigt så
märkliga teologi saknas sinne för syndabärandets hemlighet, solidariteten
j^, hon förstår aldrig rätt vad
i synd, föreningen av synd och karlek
det är att bikta. Innan Teresa r'är fuam till den >lilla väg>, som betydde
hennes frigörelse, hade hon att gä en lång omväg över >den stora heligheten.> Att hon över huvud hann frigöra sig från dessa frestelser, bevisar
den ovanliga sundheten och kraften i hennes utrustning.
Balthasar försvarar energiskt Teresas småborgerliga miljö, vars löjliga
sidor han ser, men vars djupa och sunda religiositet han vill rehabilitera.
Han ger en fin skildring av det kristna hem, i vilket Teresa växte upp,
och av vilket klosterlivet blev en organisk fortsättning: när hon inträder
i klostret, vet hon, att hon tar det andliga steget från >skuggornas värld
till sanningens>. I gengäld skärper Balthasar kritiken av dessa tvl f.arliga
intermezzon i helgonets liv.
Teresas stora hemlighet, den lilla vägen med dess, om man så vill, urlutherska motiv, analyseras fint och varmt. Men Balthasar påpekar, att
man hos Teresa saknar verkligt sinne för treenighetens objektiva faktum.
Flennes visioner rör alltid henne själv. Hon bygger sin lära på egen erfarenhet. Hon gör därigenom en storartad insats
ty hennes erfarenhet
är storslagen, likaså hennes makt att realisera sig-själv, trots och igenom
alla hinder. Men hennes väg kan omöjligt bli >ein explizit trinitarischer
Veg>, darför att därtill skulle beh0vas >en helt annan, nästan motsatt
existentiell grund>. Hennes motpol är här naturligtvis Elisabeth de la
Trinit6, som alltigenom är objektiv, vänd från sitt jag. Teresa kommer
heller aldrig fram till ett levande forhållande till
präsren. Flennes
sanna förtrogna är efter fadern hennes systrar; biktfaderna
spelar ingen

verkligt avgörande roll i hennes liv.
Balthasar bestrider vidare, att Teresa upplevde, vad den spanska mystiken kallade själens natt; hon har f. ö. själv på ett frapperande sätt avvisat denna mystik och vägrar att bekymra sig om dess schema. Teresa
avvisar själva skådandet: >Jag vill inte se vår Herre här på jorden. Nej,
absolut inte. Ändå älskar jag honom.> Hon misstror alla visioner
de
kan inte ens i ideala fall ge en adekvat upplevelse av den härlighet,- som
väntar på andra sidan. (Kanske ser hon här inte klart, att mottagandet
ay en vision också är en lydnadsakt.) >Att dö av kärlek är inte att dö i
hänryckning> säger hon käckt mot sina stora mästare. lfon upplever
heller icke mystikens natt. FIon upplever en uttorkning, men hon känner
hela tiden en stor glädje, hon mister aldrig sin tro
även om hon icke
- att umbära Gud
längre kan se skälen för denna. Teresa är alltid villig
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på jorden, om därigenom himmelen kan öppnas för en syndare. Ingenting
talar för att hon >i själens passiva natt skulle störtats i fördömelsen>.

Om hon har kvar kärleken, och om hon vet om att hon har den kvar,
betyder ju detta, att hon icke betinner sig i mystikens natt.
Under Teresas sista tid skärps den konflikt, som de två tragiska intermezzona skapat, till stor tragedi. FIon har av kyrkan fätt veta, att hon
ändå vet hon, att hon är det. Frenetiskt försöker
icke är en syndare
hon lösa problemet. Gud måste ha i förväg betalat för hennes synder.
Men hur skall detta förenas med Pauli ord om att \ar och en som säger,
att han icke syndat, är en lögnare? Teresa känner, hur hon genom sin egen
oskuld förhindras att ansluta sig till'den stora skaran av syndare, som hon
älskar och innerst vet sig tillhöra. Först inför döden vågar hon trotsa
sin biktfader och tala om sig själv som syndare: >Jag bekänner inför Gud
och den saliga Jungfrun Maria och inför alla helgon, att,. jag har syndat
mycket.> Först en månad före sin död känner hon sig som syndare. . .
Det råder icke något tvivel om att hon till sist hade nått fram. Men
en konsekvens av denna omväg är, att hennes lära ingenting har att
hon har aldrig fruktat
berätta om helvetet, om syndens verkliga makt
det onda för sin egen skull, om också för andras. Först på dodsbadden
hon säger,
bekänner hon, att hon omkring sig anar djävulens närvaro
att hon aldrig anade, att man kunde lida så, och försöker- förklara sitt
lidande såsom ett pris för hennes envisa vilja att, offra allt för att rådda
andra. FIon känner sig >som i skärselden>.
Som av det anförda framgär, har Flans IJrs von Balthasar skrivit en
djärv bok. Det är möjligt, att den kommer att väcka motstånd. Om
någon av de fromma systrarna i Lisieux fär tag i den, kommer hon att
f.arfårad kasta den ifrån sig. Trots detta torde den \ara ett ytterst viktigt komplement till Petitots, Philipons, Combes' och Görres' arbeten.
Suen Stolpe
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TVÅ PRÄSTGESTALTER
I LITTERÄTUREN
odern skönlitteratur har gett oss flera porträtt av katolska präster
på ett så starkt konstnärligt sätt, att de har blivit levande utanför
böckerna -- j^S tänker då i synnerhet på Bernanos' snart klassiska
skildring iEn katolsk prästs dagbok och Graham Greenes präst i
Makten ocb bArllgbeten. De senaste åren har gert oss ännu två präster i
litteraturen, också de så att säga levande, då de kommit i centrum för
diskussionen och ger uttryck åt något som ligger i tiden. Jag tänker på
L6on Morin hos B |atrix Beck: Löon Morin, Pr/tre (Paris 19t2,
Gallimard) och Don Ardito hos Carlo Coccioli: ll cielo e Ia terra
(Paris, Plon).
Bernanos' och Graham Greenes präster är sedda inifrån
inifrån dem
själva. Författarna har låtit oss leva med i deras inre svårigheter
och vi
får uppleva världen omkring dem med deras ögon. L6on Morin och Don
Ardito ser vi däremot utifrån. Vi ser på dem så som människorna omkring dem ser dem, särskilt de människor, de gör intryck på och i vars
liv de ingriper. Vi är bara iakttagare ay dem. Det är Barny, en ung
kvinna, som berättar om L6on Morin och det fu fleru vittnen till Don
Arditos gärning och liv, som berättar om honom.
Men antingen formen anger ett yttre iakttagande eller ej, bygger ingen
av dessa prästskildringar pä självupplevelse av vad en katolsk präst i
verkligheten är. Dessa präster är diktade och hur nära sanningen de än
kan komma, ger de säkert inte hela sanningen.
Bernanos' landspräst, som kanske är det. mest sublima och gripande
portrått av en präst, som litteraturen äger, f&r dock inte ses eller uppfattasbara som porträtt. Det är inte först och främst prästen, som Bernanos har velat skildra, vtan en själ som genom sin kamp, sin ringhet, sin
förtvivlan, övergivenhet och ensamhet står heligheten nära. Med orden > allt
är nåd> dör denne präst en ensam, förtvivlad död, som pä ettövernaturligt
sätt är Kristi död. Utifrån brännande inre nödvändighet, som i sig själv är
nåd, har Bernanos givit oss det övernaturliga; att han har valt en präst,
som uttrycksmedel år litt förklarat, då prästen genom sitt kall srår närmast de andliga realiteter, som han har f.ätt att förvalta och ge vidare.
Graham Greenes präst är en illustration av prästinvigningen som sakrament
sacerd.os in aeternuw
och att detta kan verka också i den största
- ofullkomlighet. Gud- är så stor, att han kan ges åt människorna
mänskliga
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av en svag och osäker hand, och Guds nåd är så stor, att också den ringaste

av präster kan få del

i

helighet och martyrium.

På samma sätt kan man se nå d" två senare aktuella prästgestalterna
inte bara som präster men som uttryck Iör att Guds nåd har många vägar
och finner de mest olikartade redskap bland dem, som har invigt sig till
hans tjänst. Gör man det, kommer särskilt L6on Morin att framtråda i
ett ljus av förståelse och man låter sig mindre lätt chockeras av detaljer
hos honom, som förefaller oförenliga med en prästs värdighet. Det är i
synnerhet boken om L6on Morin, som har väckt häftig diskussion och
blivit bedömd av kritiken i alla tonarter. I den offentliga debatt om
boken, som dominikanerna anordnade i Paris i vintras, kom meningarna
att stå skarpt mot varandrc, jåmnt fördelade mellan präster och lekmän
på bägge sidor.
Bokens handling är förlagd till ockupationsårens Frankrike. Barny, en
ung krigsänka, strider segt och modigt för sitt land, sina judiska rasfränder och sin lilla flicka. Hon är ateist, närmast kommunist. Hon kan inte
se andra lida utan att göra och ge det hon förmår. En dag får hon det
infall att gå in i en biktstol och i prästens ansikte utslunga: >Religion är
yfn6s precis det>, svarar Ldon Morin och en arguopium för folket.>
mentering äger rum mellan dem. Prästen avslutar samtalet med att fräga
ut henne om henne själv och hennes liv. Hon svarar uppriktigt och rättframt och har på detta sätt
enligt prästens mening
biktat sig. Han
säger till henne, att hon som- bot skall lägga sig på knä på kyrkans stengolv och be en för henne okand gud om förlåtelse. >Ni kan kalla honom
X>, föreslår han
och så ger han henne absolutionen.
Absolutionen? -Här är det angreppet först och främst sätter in. Teologiskt fel, absolution kan inte ges åt någon, som säger sig inte tro på
Gud. Har man rätt att i dikt skriva något om en präst, som ingen präst
i levande livet vill eller kan göra?
Författaren får emellertid i denna situation fram, att L6on Morin hos
Barny märker det hårda försvarspansar, som hon omger sig med, när
det gäller Gud, och att han förstår att bakom detta pansar lever tron
på Gud, den skall bara liksom hjälpas fram. Barnys nästa handling blir
också, att hon utför boten sig själv till trots
eller rättare sagt, trots
- så börjar omvändelsearden teater, som hon spelar för sig själv
och
betet
för henne och för honom.
Ldon Morin är teologiskt sett inte alltid vällyckad, men man tvivlar
inte på, att han är uppfylld av sitt apostolar, att han glömmer sig själv
för att hjälpa andra att finna Gud och att han är yttersr lyh<;rd far
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toner som röjer, att nåden arbetar inom en människa. >Hur skall jag
kunna tro utan bevis?> säger Barny till honom.
>fgs skall inte vara
- en vetenskaplig realinågra bevis> blir hans svar. >Tron på Gud är inte
tet, som hjårnan kan fatta. Tron på Gud ar en samstämmighet av hela
vårt väsen. När man älskar någon, älskar man utan bevis. Så är det
också med tron.>
Bokens värde ligger huvudsakligast i dialogen mellan dessa båda, den
icke troende men sökande nutidsmänniskan och prästen som gärna vill

hjalpa henne att finna det hon söker. Det blir sagt många kloka ting
på ett enkelt, l;ttfatdigt och slående sätt, och härigenom kan boken
bli till hjalp for många andra sökande.
L6on Morin år kamrat till Barny och alla de andra i hennes miljö.
Kamratligheten är hans form så att säga. Men man f.är härvidlag inte
glömma, att historien utspelas under ockupationen, då kamratskapet var
särskilt levande rnänniskor emellan och hjälpte dem att hålla sig uppe.
Men prästens kamratliga ton och sätt i förhållandet till denna unga
kvinna är inte utan faromoment. Han är ung, ser bra ut, är glad, intelligent och slagfardig. Prästen kommer att tråda i bakgrunden för människan och mannen. Barny inser det. Morin förstår det och deras vägar
skiljas. Är han själv alldeles oberörd av hennes kvinnlighet? Man vill
gärna tro det, men som faktum återstår, att ett sådant kamratligt förhållande mellan präst och lärjunge innehåller element av osäkerhet. I(amratligheten
den omedelbara kontakten med människorna, har denna
risk. Också -orn man gårna tror pä att en präst som L6on Morin finnes

eller önskar att han skulle finnas
och tror på hans helighet på
självförglömmelse och hans vilja att hjålpa andra, liksom på hans sfora möjligheter att finna vägen in till nutidsmänniskorna,
kan man inte vara annat än smått ängslig för honom och för människorna omkring honom.
Tjånar denna form Gud allena och därigenom kyrkan i längden?
Kyrkan skall leva i tiden och bland människorna, men vål att. märka
inte au tiden och inte au människorna. Man förstår den gamle prästen,
som en väninna till mig i Paris bedttade om. Hon hade biktat sig för
honom och han frågade henne, när han hade förstått, att hon var gymnasielärarinna: >>Vad tvcker ni om L6on Morin? Ni förstår, jag hör ju
till den gamla skolan, och det är inte så lätt att vara mottaglig för nutidens uttrycksformer. Tycker ni, att det är en bok, som man kan rekom-

-grund av hans

mendera?>>
r&

L6on Morin så lik människorna i sin omgivning som bara möjligt,
så är den italienske Don Ardito i detta avseende hans fullständiga mot-

Är
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sats. Denne präst söker ingen dirckt kontakt med människorna och han
talar inte deras språk eller försöker v^r^ som en av dem. Flans predikan

är som ett lavautbrott från Vesuvius, brännande het breder den sig över
människorna, bränner dem och i enstaka fall f<;rbranner dem. >Vad är
ett kristet samfund?> utslungar han. >Det år ett samfund av eld. Att
.vara ay

eld betyder att brinna, att blossa upp vid minsta vindstöt och

taga till i häftighet. Att brinna, förtåras, spridas genom att stiga ännu
högre upp. Eld är enkelt, eld ar rent. Är ständig förnyelse, är födelse
som upprepar sig. Är ständig död, men därur uppstär tro. Askan blir
gödning, den är liv. Sålunda blir elden symbol för det kristna samfundet.>>

Don Ardito är själv denna eld, och elden hos honom tager till i häftighet och näres av hans kamp mot djävulen. Satan är för honom närvaro, i honom, utanför honom, han känner det fysiskt- Han kände det
första gången, då han som femtonåring händelsevis yar näryarande vid
utdrivningen av djävulen från en >besatt>> liten flicka. Denna upplevelse drev honom till att bli präst och när man frågade honom, varlör
han ville bli präst, svarade han bara: >Jag vill besegra djävulen.>
Don Ardito blir sänd till en avlägset liggande, fattig bergsby. Hans
överordnade menar, att hans extas skall avkylas vid kontakten med en
med jorden härt arbetande, fattig befolkning. Här lever han, som den
fattigaste av dem, >Att vara fattig>, säger han i en predikan, >det är
ett privilegium, det är vägen till himmelen, medan de rika. . .,>
Det märkvärdigaste med Don Arditos förkunnelse är emellertid inte
innehållet utan själva eldsn
och sättet de blir sagda och uttalade på.
Åhörarna grips av hans eld, som slår gnistor och tänder något hos dem.
Orden är gnistorna, de gamla slitna kristna orden, som när Don Ardito
uttalar dem, får nytt liv, nytt innehåll, nej, får sitt gamla, ursprungliga
innehåll tillbaka, som de hade då de blev sagda för första gången och
som genom generationers bruk har försvagats och bleknat till klichder.
När Don Ardito uttalar dem, är det, som om de inte bara år ord längre
utan förvandlas till konkret innehåll, till själva tingen som de betecknar.

Under Don Arditos tid i bergen sker också under, sjuka blir friska,
en lam pojke lär sig gå och den Heliga Jungfrun uppenbarar sig för en
herdeflicka. Men bokens egentliga innehåll ligger inte i dessa tilldragelser
utan det väsentliga är den kamp, som man anar försiggår i Don Arditos
själ och som är hans fortsatta kamp med djävulen.
Denna kamp får ett yttre uttryck i hans farhållande till en ung man
i byn. Denne, Alberto, är rik, intellektuell, rotlös, homosexuell och trött
på sig själv och sina upplevelser. Flans sinne finner ingen ro, hans liv
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har inte någon mening för honom och han söker sig hän mot Don Ardito,
mot dennes brinnande eld. Men Don Ardito ger honom ingen hjälp. Han
känner sig starkt dragen till Alberto, men just därför kan han inte
formå sig själv att säga, att den upplösningsprocess, som sker hos den
unge mannen, är djävulens verk. Men han vågar inte heller säga till
honom: >Lev så, som din natur vill! Sluta att lida, vi har alla rätt till
livet. Också du. Det är Gud, som har skapat dig, sådan som du är.>>
Samma dag som den lame pojken 1är sig gå igen, tar Alberto livet av
sig. Den unges självmord drabbar Don Ardito som ett nederlag och han
mot kyrlämnar byn, sedan han har jordfäst den döde i invigd jord

kans lag.
Don Arditos nästa livsskede utspelas i en krets av unga i Rom. Han
håller föredrag och allt större skaror samlas omkring honom. Det år är
1943, dä Nlussolinis diktatur år nåra sitt fall. Också denna period avslutas
med ett personligt nederlag för Don Ardito. Denna gången är det en
ung flicka, som i själanöd har sökt hans hjälp, men han kan ingenting
göra för henne. Han älskar henne så som han älskade Alberto med en
kärlek, där hans egen person inte står utanför. Den unga flickan flyr
med en tillfallig älskare.
Don Ardito vänder tillbaka till bergsbyn, som kommer under tysk
ockupation, och tyskarna och frihetskämparna slåss. Don Arditos hela
förkunnelse och livslinje blir under dessa händelser reducerat till >Jag är
präst>> och i de orden lägger han i synnerhet innebörden, att han är
satt till att hindra dråp. Han ber tyskarna om lov att begrava de tyska
en handling, som får den italienska befolkningen
katolska soldaterna
att i prästen se en samarbetsman. Han försöker övertala frihetsrörelsen
att inte spränga en mina, som de har lagt i bakhåll för några tyska soldater. Minan exploderar, tyskarna dödas och Don Ardito blir tagen till
fånga tillsammans med några mycket unga frihetskämpar. Dessa tror,
att Don Ardito har förrått dem. Prästen är den ende bland dem som
blir avrättad, och då forst förstår de, att han inte har förrätt dem utan
ensam har påtagit sig skulden och gett sitt liv för att rädda deras.
Den italienske författaren har som man förstår, inte sparat på effekterna, de våldsamma yttre händelserna så som den italienska filmen i
allmänhet inte sparar på dem, men allt detta ar och forblir i boken
endast ett yttre uttryckssätt. Det inre innehållet är starkt och tränger
sig på läsaren, som undrande frägar sig: >Vad är Don Ardito? En människa? Ett helgon? Vad vill författaren säga med honom?>
Kanske man kan såga, att Don Ardito är en människa, som slåss med
elden, och i denna strid ligger hela hans helighet, genom den får hans
personlighet den övernaturliga kraft med vilken han kan hjälpa andra.
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Denna kraft växer av hans nederlag, derför att hans nederlag blir
förvandlade till segrar över hans eget jag.
Boken ger sålunda helighetens mysterium och blir en konkret illustration av prästen L6on Morins ord, att en sann kristen inte först och främst
söker sin egen frälsning eller helgelse utan framförallt tänker pä andra.
Heligheten hos båda prästerna växer upp ur en gemensam kärna,
självförglömmelsen, men den yttre formen är helt olika. L6on Morin är
fransman med bägge fötter pä jorden, fast förankrad i nutiden. Flans
kontakt med människorna är lätt och naturlig och därför kan han hjälpa.
Don Ardito har en italienares våldsamma känslor. H:an tar inte yttre
hänsyn till andra människor, lägger ingenting till rätta för dem
han
är ordet som han förkunnar.
Om L6on Morin kan betraktas som en förnyelse av kyrkans sätt att
förkunna Budskapet pä, år Don Ardito ett exempel på-ett annat slags
förkunnelse, den som vill bringa Budskapet till människorn vtar' att
kompromissa varken med tidsströmningarna eller med samfundet
att
varu själva den brännande elden, som är Evangeliet.
Bir git
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ROMÄN MED EFTERSKRIFT
F r a n E o i s M a u r i a c: Galigai, Stockholm 19J2, Tiden.

är ett. nytt exempel på hans utsökta
berättarkonst. Ett stycke liv från en halvt bortglömd fransk katedralstad breder ut sig för oss i tjugo små kapitel. Handlingen fascinerar,
auriacs senaste roman Galigai

och var och en av de i forhållande till de 140 sidorna talrika figurerna
lever med klart avgränsade konturer.
Galigai är historien om en lidelse. En amason, som är anställd som
guvernant i en familj, kuvar med sin härskarvilja inte baru denna utan
också utomstående personer. Till sist
och detta är drivfjädern till alla
påtvingar hon -den mycket yngre hjälten i boken,
hennes handlingar
Nicolas, sin kärlek.- Skildringen av hur denne slutligen bef.riar sig från
det nät som snabbt och målmedvetet kastas över honom
det sker
kan anses som höjdpunkten
i
under ett samtal som gör en andlös

-

2Lt

Robert Braun
boken, ja,

i

Mauriacs produktion överhuvud. Nicolas' livsvilja segrar.

Läsaren fängslas av handlingen men också av Mauriacs förmåga att förså betecknar Mauriac sig
medla atmosfär. Bara en >född> romancier
- i enstaka situationer och
kan gestalta den intensiva livsnärheten
själv

- sammanflätade motiven i ett sådant verk.
de utsökt
Detta oreserverade erkännande torde väl motsvara det intryck som
romanen gör på de flesta läsare. Men Mauriac har till sin berättelse fogat
en efterskrift, som väsentligt komplicerar saken. Genom denna efterskrift ger nämligen boken ett nytt bidrag till den diskussion som i alla
kulturländer nu pågår om den kristna litteraturen och konsten av idag.
Diktaren meddelar hår, att han inte utan oro lämnat boken till tryckning. Han befarar invändningen, att han med denna >historia om en
skrivit någonting i kristen mening onyttigt, eftersom
han där inte skildrar verkan av den gudomliga nåden. Mauriac är medveten katolik, och detta kunde ju motivera förpliktelsen till en motlidelse> egentligen

svarande tendens

I

i

hans skapande.

efterskriften försöker Mauriac nu visserligen att för läsaren klargöra,
att hans och moralteologernas uppfattning om romankonstens väsen inte
kan överensstämma, eftersom de med ordet >tjänst> förstår helt skilda
ting. När teologerna menar den apostoliska uppgiften, så menar diktaren
sin egen till livets logik bundna gestaltning. Denna formulering skulle
som uttryck för diktarens och konstnärens speciella uppfattning vara fullt
klargörande, om det inte ur efterskriften samtidigt framgick, att Mauriac
tydligen hyset tuå farhågor, som han sammanblandar med varandra. A
ena sidan tycks han känna det som en brist, att han alltfor litet utrustat
Galigai med motiv, som kan få romanen att framstä som en katolsk diktares verk. Å andra sidan försöker han befria sig från detta tvivel genom
en polemik mot moralteologerna, vilkas tendenskrav han som >född
romancier>> aldrig kan erkänna.
I själva verket kunde romanen mycket väl ha varit skriven av en
profan diktare. En nådens verkan och en därav given impuls till kristet
liv låter sig knappast spåras i Galigai. Mauriac kommer visserligen den
därvidlag tveksamme läsaren till hjälp och påpekar i efterskriften, att
nåden verkligen finns med i hans bok, nämligen på sista sidan, ja, i
sista meningen i sista kapitlet. Men den oförberedde läsaren kan, hur
gärna han själv än skulle önska det, inte uppleva denna nåd som någonting levande och i varje fall inte som en makt, som med motivets fullvärdighet ger jämvikt åt förloppen i den berättelse han läst.
Det är hjälten Nicolas det är frägan om. F{an har, som förut nämnts,
frigjort sig från amasonen Galigais makt och kommer för första gången
till insikt om sig själv i en nyyunnen frihetskänsla. Hans upprördhet
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driver honom ut ur huset, han fordrar av modern, som alltid tyrannitill ytterdörren. Även denna rättighet måste han
tillkämpa sig; motvilligt beviljas den honom. Nicolas har alltsen det för
honom segerrika samtalet med Galigai blivit myndig, mognat till man.
Där gär han nu på landsvägen, och den av Mauriac som avgörande för
nådens inträde utpekade sista raden lyder:
>Främmande för sig själv, lösgjord frän allt levande satte han sig på
broräcket, och där blev han sittande kvar, liksom om han hade gjort
upp med någon om ett möte.>
just i sin hemlighetsfulla formulering. VarDetta slut är poetiskt
- länge >liksom om han hade gjorr upp med
f<;r blir Nicolas sittande så
någon om ett möte>> ? Man kan - utan att ha läst efterskriften
knap- många
past avgöra den saken och nöjer- sig med denna antydning och de
möjligheter den rymmer. Franqois Mauriac förklarar emellertid för oss,
att med denna >>någon> menas Gud, och att han på så vis ville symbolisera nådens inträde i sin roman.
Vi får vara berättarkonstens mästare Frangois Mauriac tacksamma för
att hans katolska samvete ständigt är vaket vid hans litterära arbete.
Enbart detta betyder, att denna historia om en lidelse inte berättats rätt
och slätt i profan mening, såsom redan så många gånger skett i Frankrike, utan med nyanseringen hos en själskännare, som också vet något
om det övernaturliga, även om han i rent uppsåt förtiger det.
Att nådens motiv på ett övertygande sätt inträder i romanen och
under skildringens hela förlopp verkningsfullt håller det hela i balans,
skulle emellertid en läsare knappast komma på av sig själv. Först genom
den vink som ges i efterskriften länkas hans uppmärksamhet in på
detta. Men detta är snarare ett ingrepp fÅn författaren, som är liktydigt med en >tendens>.
Och det kan betvivlas, att Mauriac skulle godkänna en sädan d.eus ex
machina, om han själv befunne sig i den reflekterande läsarens ställe.
Robert Braun
serat honom, nyckeln
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Kirkeiubileet

i

foruten de tre katolske overhyrder i Norge,
og fra nabolandene Deres Excellencer NN.

Trondheim

I Norge har både katolikker og protei sommer feiret 800-års-jubileet for
opprettelsen av Nidaros' erkebispestol og
stanter

av den uavhengige norske kirkeprovins ved
den pavelige legat kardinal Nicolas Breakspeare (senere pave Hadrian den IV., den
eneste englender på St. Peters stol) i 11t3.
I det fdrste hundreår efter kristendommens
innfgrelse i Norge ved Olav den Helliges
fall på Stiklestad hadde den norske kirke
vert avhengig, fgrst av erkebispcdpmmet
Hamburg-Bremen, og senere av erkebispestolen i Lund. Begivenheten i 11J3 innebsrer i Norges historie oppslaget til en
enestående religips, kulturell og politisk
blomstring, hvilket forklarer at alle lag av
det norske folk, det evangelisk-lutherske
legfolk dog temmelig nfllende, har gjort
dette 800-årsjubileum til sitt.
To kirkelige begivenheter bidro i en sarlig grad til å markere de katolske festlig-

heter omkring jubileet, nemlig for det
fprste Vatikanets utnevnelse av en ny biskop, den tyskfpdte Msgr. Johannes Riith,
som apostolisk vikar for Mellem-Norges
Apostoliske Vikariat og fgrste katolske biskop i katedralstaden Trondheim siden Reformasjonen, og for det annet den engelske
kardinal Msgr. Griffins deltagelse i de katolske festlighetene i Trondheim 26.-28.
juli. Uavhengig av disse, men samtidig blev
Oslo Apostoliske Vikariat opphpiet til regu-

lert

bispedpmme,

og den hittidige aposto-

liske vikar Msgr. Mangers utnevnt

til

re-

siderende katolsk biskop av Oslo.
Festdagene i Trondheim hadde samlet ca.

400 katolske deltagere. Jubileumsspndagen
blev kardinalen i en vakker og fargerik
prosesjon og i et strålende vet fgrt til Norges Tekniske H6iskole hvor en pontifikalblev celebrert i den tett besatte festi nerver av byens og fylkets sivile og
militere myndigheter, blant annet den
lutherske Nidaros-bisp dr. Arne Fjellbu,

messe

sal

218

SS,

Suhr, Danmark, Nelson, Sverige

og

Cobben, Finnland.
Samme dags eftermiddag holdtes et festmpte i hpiskolens aula under kardinal Grif-

fins forsete.
Kardinal Griffin kom i sin hilsningstale

inn på katolisismens utvikling i England i
moderne tid, og holdt denne utvikling, fra

til en av de store faktorer i nasjonens religipse og kulturelle liv,
opp som noe forbilledlig som han menr€
man også turde håpe på for de nordiske
betrengt minoritet

lands vedkommende, og understrekte at de
tradis.y'onelle gode forbindelser mellem briter
og nordmenn ikke var mindre reelle innen
katolisismen idag: >Dere er ikke glemt i

England. Dere er ikke glemt

i

grevskapet

Hertfordshire, hvor Nicolas Breakspeare
kom fra. Idag er vi stolte over i vårt preste
seminar i Hertfordshire å ha skandinaviske
studenter, som vil komme tilbake for å arbeide blant dere . . .>>
Flans Eminense bragte ikke bare sin personlige og den engelske kirkes hilsener til
jubileet, men frembar fra Flans Hellighet
Paven en faderlig og oppmuntrende skrivelse til norske katolikker, som efterlor et

dypt inntrykk..

Efter å ha resymert Nicolas

Breakspeares

i 1113 og den betydning den kom
til & fL for Norges religipse, kulturelle og

gjerning

politiske oppblomstring innen Middelalderens katolske kristenhet, tilfgier Paven i sin
håndskrivelse: >>Den inspirasjon som minnet
om en så stor historisk begivenhet innebrrer, burde fylle våre kjere spnner og dgtte
i Norge med en fglelse av berettiget stolthet. For dem er det gitt å vare sin tids
arvinger til denne uforanderlige overlevering av den universelle tro som deres forfedre i hin gyldne ara wder Kristi kors
bragte til hedenske lrnd, fjxrnt fra det.
kjare fedrelands strender.>>
I sitt jubileumsforedrag gav dominika-
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nerpater Finn Thorn en klar og prinsippiell
fremstilling av dette jubileets historiske og
ekklesiologiske betydning, med en interessant analyse av forholdet mellem nutidig
katolisisme og den offisielle lutherdom i
Norge. Foredraget vakte ikke liten oppsikt,

og blev livlig kommentert i pressen. Pateren påviste aktualiteten ved det som skjedde
i 1lJ3: Overgangen fra etslags primitiv,
kongestyrt statskirkeordning til en selvstendig universalkirkeordning som skulde
vise sig forlgsendc og fruktbar ikke bare
for Kirkens, men også for statens liv. Ut
fra dette påviste han det krisebestemte og
tidsbegrensede i den lutherske kirkeordning av 7537: >>Det katolske er det almindelige, det regelmessige, det som normalt
gjelder for alle. Det lutherske er undtagelsel, det tidspregede, knyttet til en bestemt
historisk person, og er

blitt til

formidler og barer av det guddommelige
Iiv.>>

Med en hentydning til den nu pågående
kirkestrid i Norge, hvor en av de protestantiske biskopcr, dr. Kristian Schjelderup offentlig anklages for å lere i åpenbar strid
med den Augsburgske bekjennelses art.
(angående dommen

og universelle og

overnasjonale karakter,
uavhengig av det historisk relative. >I Kirkens liv er der intet brudd>>, sluttet pater

Thorn. Men der er et brudd i den norske
Lirkens og det norske folks liv. Å lege
dette brudd, og arbeide for at det norske

folk igjen får sin normale plass innenfor
den ene universelle kirke er den oppgave
dette jubileum holder frem for oss. Ved å
arbeide mot dette mål vil vi bidra vårt til
å bevare den kristne arv i det norske folk,
og samle det om den sanne tro og den sanne
kirke. Jubileets betydning er å peke på den
eneste farbare vei frem mot kirkelig og

religips enhet

i

vårt*fedreland.>>

en krisesitua-

sjon i Kirkens liv.>>
Pateren påpekte hvordan denne menneskelige og tidsbestemte kirkeordning faktisk hadde vrrt b€rer av og tjent som
ramme for det kristelige liv gjennem 400
år. Prinsippiellt er der intet til hinder for
det, selv om det normale er ar det kristne
åndsinnshold formidles og bares oppe av de
normale, det vil si: de katolske former og
institusjoner. Men Guds nåde er fri og
ubunden av denne ytre ramme: >>Potentia
Dei sacramentis tisibilibus non alligatur:
Gud har ikke låst sin makt fast til de synlige sakramenter, sier Thomas (III, 68,2).
Gud er suverent fri,
vi er det ikke. Vi
er bundet av den ordning
som Gud ved
Jesus Kristus en gang for alle har lagt som

XVII

den protestantiske kristendomsfortolkning.
Kirkejubileets dypere mening blir med
andre ord å minne om betydningen av den
sanne kristne kirkes indre, faste struktur

til den

evige

pine), påviste pateren den uundgåelige svekkelse av det kirkelige embedes fundament
som oppstår i lutherdommen, og som i moderne tid fprer til en dyptgående krise for

Bortsett fra de rent selskapelige samv&r
var festlighetene i Trondheim ellers preget

av valfarten til Stiklestad, hvor Olav den
Hellige falt i 1030. I den skjBinne gamle
Stiklestad kirke, nu luthersk sognekirke,
men velvillig stillet til disposisjon for anledningen, celebrerte Msgr. Mangers en levittmesse som nettopp i dette gamle katolske gudshus på en enestående måre gjorde
båndene med fortiden levende og gripende.

Om eftermiddagen gav dr. philos. Daniel
Haakonsen en interesserr lyttende skare en

ndktern og intelligent tolkning av Olavsog avdekket under myte, legende og sagaidealisering helgenkongens
sanne storhet som en lovens og rettens
skikkelsen,

mann, Jubileet blev avsluttet samme aften
ved en hpitidelighet i St. Olavs Kirke i

Trondheim.

+

De katolske festligheter kunde glede sig
ved en uventet stor interesse fra den norske
opinions side, pressens kommentarer både
hvad reportasje og redaksjonellt stofi angår
tyder på en stigende oppmerksomhet over-

for katolske kulturmanifestasjoner,

også når

reaksjonen er negativ.
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rikt. Det har man

s.ielden

kunnet si om

tolske biskop i Trondheim, Msgr. Riith,

interkonfesjonell debatt her

i landet tidli-

noen dager senere frembar en forsonlig og
irenisk hilsningstale under de protestantiske
jubileumsfestligheter, presidert av Kong
Haakon og representanter for regjering og
storting. Enkelte aviser trodde sig berettiget til å se en uoverensstemmelse mellem
biskopens forsonlige gestus og pater Thorns
npkterne påvisning av det lutherske kirkeprinsipps tragiske utilstrekkelighet noen dager tidligere. Msgr. Röth presiserte imidler-

gere,

Det vakte oppsikt da den nyutnevnte ka-

tid med fasthet og

konsekvens sin innstil-

ling noen dager efter i et intervju overfor
den lutherske pastor Riispen i Osloavisen
Yerdens Gang, og gav uttrykk for det
sxmme grunnleggende syn på reformasjonens betydning og Kirkens orden. Pastoren
mener å kunne konstatere i samtalen med

biskopen

>>på

den ene side den stprste vel-

vilje, på den annen side steil absolutisme>>.
>Men>>, fortsetter han, >>vi kan ikke tale
om manglende hlarhet, om taktisk mprklegning av essentielle motsetninger, Den
katolske kirke spker ikke å hverve proselytter på falsk grunnlag. Den skilter ikke
med sin liberale romslighet. Den er semper
eadem
alltid den samme. Den fBlger,
skal vi -tro biskopen, med sympati den kirkelige enhetsrprsle, men hevder samtidig
med kompromisslps fasthet at Kirken ikke

om sitt guddommelig pri-

f;.rrt*t""r,"
I det hele er

biskopens uttalelser preget

av den samme intensjon som også inspirerte
pater Thorns foredrag i Trondheim, nemlig
viljen til forståelsesfullt, men prinsippfast å
peke på at katolisismen, uansett dens minoritetskår i våre nordiske land, alene er
istand til ä f4re de skandinaviske folks religipse arv tilbake til den uavbrutte, universalkristelige tradisjon. Stillet slik, måtte
spdrsmålet ngdvendigvis fgre til debatt, men
ihvertfall på katolsk hold i Norge unnlater
man ikke å glede sig over at denne debatt,
nettopp ved de helt sentrale spprsmål den
reiser i spenningen mellem katolisismen og
den nordiske protestantisme, har gode ut-

silrter til ä bli ffit npkternt og utbytte-
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Religionshistoriens förvandlingar
Det nya verket Christtts und die Religionen rler Erd.e, ttgivet, av Franz König (3 band, Freiburg 19i1, Herder), är

jämngott med de bästa handböckerna i
facket som t. ex. den Lända läroboken i
religionshistoria av Chantepie de la Saussaye (4:e uppl.

tlzs1. De bästa kännarna

av de olika religionerna på kristet håll har
här lämnat.sina bidrag. Det första bandet
behandlar de urhistoriska och förhistoriska
religionerna, det andra religionerna hos de

gamla folken och kulturerna i Europa,
Asien-Afrika och Amerika, det tredje de
ännu levande högreligionerna, Gamla testamentet och kristendomen. Läsaren har här
en rillförlirlig käila till kunskap om de hittills uppnådda resultaten av den religionshistoriska forskningen.
Handbokens titel kan ge sken av att de
enskilde religionerna skulle sättas i relation till kristendomen och ständigt mätas
med denna utan att deras särart görs gällande, Men så är inte alls fallet. Blott i
utgivarens avslutande avhandling om kristendomen och världens religioner (bd 3,
s.737-776) behandlas frågan om religionernas förhållande till kristendomen.
som reliHan har inte gjort det fel

i sin begynnelse
om än
blott alltför
of ta
i omvänd riktning
gjorde sig skyldig till. Den gången försökte
gionshistorien

man driva religionshistoriska studier med
utvecklings- och framstegstron som utgångspunkt. På grund av den oerhörda utvecklingen på kommunikationernas och nyhetsförmedlingens område fanns möjlighet
att bättre än någonsin utforska religionerna. I{en ändå, dessa kunskaper var till

att börja med ännu otillräckliga och metoden ännu för litet anpassad till sitt föremål, Desto lättare och desto mera obekym-
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rad utfyllde man luckorna på ett sätt som
ihop med framstegstron, och vad
som motsade denna, det förkastade man
ofta utan vidare som omöjligt.
Religionshistoriens första skede var i
själva verket ogynnsamt för kristendomen,
ja, för religionen överhuvud taget (jfr F.
passade

Königs uppsats: Människan och religionen,

bd t, s. 11-72; vidare H. Pinard de la
Boullaye: L'ötude cotnfiarie des Religions,
3:e uppl. Paris 7929/37). Berusat av de
tekniska landvinningarna hade 1800-talet
i synnerhet under sin andra h:ilft
-alltmera förlorat känslan för det andliga
och dess väsensart. Som ersättning för religionen hade tron på det ständigt uppåtstigande framsteget fått allt större spridning. Av dessa framsteg väntade man sig
lösningen på alla svårigheter som betrycker människan och som religionerna hittills inte kunnat häva. Framstegstron antog sålunda karaktären av en frälsningsreligion utan Gud och utan Frälsare. Dess
sista utgrening är kommunismen, som syns
ha som uppgift att på det grymmaste sättet föra i bevis att alla sådana förhoppningar är

meningslösa.

En sådan tro måste självklart träda i
oförsonlig opposition till kristendomen.
Denna kunde inte erkänna, att mänsklighetens frälsning består i bekvämare bostäder, bättre mat och hygien. Ty kristendomen vet om ett ont, som ligger d.iupare
än allt mera utvärtes elände, hur stort det

än må vara. Detta djupare onda är
egentliga källan

till allt mänskligt

den
lidande

och allt mänskligt missnöje. Det kan inte
hävas genom tekniska framsteg, ja,

i grund

och botten inte ens förminskas därav.
Kristendomcn förmådde inte tro på ett
framtida jordiskt paradis, som förkunnades

av

framstegets apostlar. Dessa var därför
angelägna om att i massans ögon framställa kristendomen, ja, religionen över-

huvud taget som något reaktionärt och
föråldrat, som ert rrappsteg man just hölI
på att lämna bakom sig på vägen

till

något

högre.

Den nya religionsvetenskapen bedrevs på
15

-

s33ozs

Credo. 34:e årg. Nr

5.

1953

många håll med den mer eller mindre öppet medgivna avsikten att historiskt bevisa

detta påstående. Man ville visa, att religionen i likhet med allt annat andligt så
småningom utvecklats ur mycket oandliga,
ja, omänskliga begynnelsestadier, att den
sedan uppstigit till allt högre trappsteg och
i kristendomen, i synnerhet i dess liberala

form, uppnått en betydande hojdpunkt.
Men naturligtvis kunde kristendomen i sin
tur inte vara något annat än ett trappsreg,
som man måste lämna bakom sig, Ja, man
lärde här och var, att religionen överhuvud
tage t bara urgör ert relikt av mänsklighetens primitiva tillstånd. Så länge människan inte kände till de verkliga orsakerna
bakom naturskeendet, tillskrev hon dem,
ansåg man, ett högre väsende, som hon
tänkte sig likartat med sig själv, som något

personligt, och som hon sökte vinna för
sig själv genom motsvarande medel såsom
böner och skänker. Men den nya naturvetenskapen visar med varje dag, säger man,
allt tydligare, art naturskeendet inte går
tillbaka till sådana orsaker. I naturen ver-

kar mekaniska krafter på nödvändigt sätt.
Ja, naturlagarna är den egentliga orsaken
för skeendet. Självklart ansåg man en religiös hållning genremor sådana krafter för
meningslös. Som föremåi för religionen
fanns till slut blott dcn mänskliga anden
kvar, vars makt och storhet uppenbarades
så påtagligt i kulturens framsteg.
Beviset för denna utvecklingsdogm tog
man tämligen lätt. (Jfr V. Koppers: Der
bistoriscbe Gedanke in Etbnologie und
Religionswissenschat't, l: 7i-109; vidare
Fr. Königs ovannämnda avhandling om
kristendomen och världens religioner.) Man
uppställde de enskilda religionerna i tidsföljd enligt schemat: ju enklare och primitivare en religion eller en viss tro eller rit
är, desto äldre måste den vara. Ordnade
man upp de religiösa fenomenen i enlighet
därmed, så blev resultater med en bestickande klarhet, att religionen i början uppträdde i mycket råa och nästan förreligiösa
former, som trolldom, makttro, animism,
fetischism, och att den så småningom ut-
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vecklades till högre {ormer av demonkult,
sedan kult av gudar och slutligen av en
enda Gud. Man var till den grad bländad
av klarheten i denna uppställning, att man
helt och hållet forbisåg, art man inte hade
lämnat något bevis alls utan blott under
skenet av ett bevis uppställt hela den evolutionistiska dogmen som blotc och bart ett
påstående. Man rörde sig i cirkel. Om man
ifrån början fastslår, att det primitivaste
också är det äldsta, så måste religionerna
radas upp i den ordning utvecklingsläran
förutsätter. Blott den okritiska övertygelsen om den aldrig bevisade dogmen om

ständigt framåtskridande kan förklara, att
man förbisåg detta grova felslut.

Därtill kom, att man

med nödvändighet ha löpt igenom, och art
man, sysselsatt med allt detra, försummade
den särskilda innebörden och särarten av
de enskilda religionerna.

Det dröjde länge, innan man insåg det
meningslösa och beträffande religionen
odugliga i en sådan metod. På det mänskliga området förhåller sig ju saken på det
viset, att innebörden av en handling och

inte det yttre

skeendet

är

utslagsgivande

och väsentligt. Och denna innebörd låter
sig inte bestämmas på samma sätt som ett
kemiskt element. Samma synliga skeende,
som t. ex. överlämnandet av en penningsumma, kan ha mycket olika betydelser:
betalande av en vara, mutande

till en

äre-

menede, att en
vetenshap är mera vetenskap, ju mera dess
metoder närmar sig naturvetenskapens metoder, emedan denna måste anses vara idealet av en vetenskap. Men nu har natur-

eller också av äkta kärlek till näsran av-

vetenskapen som förutsättning, att den
materiella världen bygges upp av yttersta,
absolut lika beståndsdelar
fast det i våra

het väsentligt olika handlingar.
Men nu hör om något religionen till

dagar inte längre anses -vara säkert och
självklart
så att alla {öreteelser kan för-

klaras som- anhopningar, sammansättningar
och samverkan av dessa delar, I vilken omgivning en sådan del än befinner sig, förblir den till sitt väsen och sin verkan den-

grunder: man vill bli av med tiggaren eller
göra sig socialt bemärkt eller av medlidande
hjälpa det onda. Här har

man nu på

vi vid yttre lik-

och avsikten och ej av det yttre fullbordandet ensamt. Varje religion är ett helt,
skapat av en inre hållning. Av denna helhet får de enskilda delarna sin mening. I
samma

yttre

med en annan helhet får
ny betydelse, Att

skeende en

ur olika religioner

religionshistorien. Helst skulle man också

ta ut

här upptäckt några oföränderliga urelement för att kunna förklara alla religiösa
företeelser i alla tider och kulturer som en
kombination av dcm. Detta kunde emellertid inte genomföras, ty därtill var problemet ändå alltför invecklat. Men man
följde dock denna metod så tili vida som
man tog ut enskilda företeelser ur olika

sedan jämföra dem med varandra,

religioners helhet, jämförde dem e{ter yrtre

likhet och sammanställde lika element som
fullt likvärdiga och utväxlingsbara. Likheten bedömdes dessutom, på samme sätt
som i naturvetenskapen, helt efter yttre
kännetecken. Resultatet av detta sätt att
gå till väga blev, att man uppställde utvecklingsserier, som varje reiigion antogs
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de

mänskliga handlingar, vilkas inncbörd och
rang måste bedömas av den inre hållningen

sammanhang

samme.
Dessa åskådningar tillämpade

lös handling, lindrande av nöd. Det sisra
åter kan ske av mycket olika bevekelse-

enskildheter

och

det kan

blott leda till misstag, Redan vid utforskandet av det levande är den funktion ett
organ har i organismen som helhet av avgörande betydelse. Ingen än så noggrann
fysikalisk eller kemisk analys kan hnr ha
en mening utan hänsyn till denna funktion, än mindre kan den ersätta kunskapen
om denna. Hur mycket viktigare är inte
då i det religiösa kunskapen om det meningssammanhang, som ger de enskilda ele-

menten en bestämd innebörd.

Det är inte vår avsikt att

närmare

skildra, hur härvidlag så småningom en
ändring skedde. Man bemödade sig att uppställa en kronologi för religionerna som inte
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var baserad på en förutfattad ideologi utan
på historiska kännetecken. Därjämte blev
man allt mera medveten om att religionshistoria är historia och ej naturvetenskap,
att dess studium således måste bedrivas med
historiske metoder. Man hade nämligen
först praktiskt men sedan också allt mera
teoretiskt kommit till den insikten, ett man
inte kan överföra metoderna från den ena
vetenskapsgrenen till den andra. Först när
man hunnit så långt, blev det möjligt att
få ögonen öppna för egenarten hos det religiösa med dess ofantliga brokighet och att

riktigt framställa

dess former, rytmen

i

dess rörelse och sammanhangen i de enskilda elementens innebörd. I stället för att
förklara bemödade man sig nu art förstå,

iig för musik! I själva verket förutsätter
en sådan grundsats, att religionen är ett
passerat stadium, och att den därför kan
riktigt bedömas som den illusion den är,
först när man gjort sig fri från den. Tvärtemot kan blott den människa, som själv
är religiös, ha djupare förståelse för andras
religiösa hållningar och strävanden, emedan hon äger en mera utvecklad och finare
känsla för denna verklighet än den religiöst likgiltige. För att förklara räcker det
kanske med en kunskap om enskilda element; för att förstå behöver man själv
vara djupt inne i helheten.
Katoliken har därför här ett försprång,
som hittills ännu inte utnyttjats. Kato-

likerna hyser dessutom .av innerlig över-

helt i enlighet med den metod, som bör

tygelse vördnad

tillämpas på andliga fenomen. (Jfr A.

finns hos mänskligheten, emedan de

Brunner: Erkenntnistheorie. Köln

det som en av arvsynden ej helt fördärvad
verkan av skapelseordningen. De förkastar

7948

del +.;

Till vilken grad bilden av religionshistorien har förändrats genom allt detta, visar
den föreliggande nya handboken. Det är
naturligtvis omöjligt att inom ramen av
detta referat närmare gå in på de enskilda
bidragen, Vi vill blott framhäva vad som
är karakteristiskt för hela verket.
Först och främst är här att nämna öppenheten för den religiösa verkligheten.
Ingen förutfattad mening och inget system
hindrar författ*na ett acceptera den, sådan forskningen fastställer den. Avgörande
är alltid det historiskt fastslagna faktum.
Aldrig avböjes detta av rent utomhistoriska skäI, som t. ex. att människan i
gångna tider eller i primitiva kulturer
omöjligt kunde ha haft så djupa insikter.
Vidare är att framhäva, att författarn,.
inte hindras av sin kristna övertygelse från
att göra de olika former som framträder
i religionshistorien full rättvisa. De tider
är förbi, då man menade, årt d€n som
vetenskapligt sysslar med religion helst
själv borde vara utan en sådan. överför
man denna grundsats till konstens område,
blir dess absurditet omedelbart uppenbar:
musikhistorikern borde, för att vara opartisk, så långt som möjligt varå otillgäng-

således

för allt äkta religiöst

inte utan vidare allt i de

religionerna som avgudadyrkan.

I

som

anser

andra

den mån

det kan kristnas uppställer de det gärna i
helgedomens förhallar eller sidodelar
något som ju ofte gett anledning till kritik.
Med ogrumlad blick förmår de betrekta

religionernas brokiga, ofta vackra, ofta
också skrämmande värld, ty de vet att
skilja mellan det som hos de enskilda religionerna kommer av människans längtan

efter Gud och det som där har vanställts
genom människans av arvsynden anfr'itta
inställning
lät, va:'a att sådant sär-

skiljande inte precis är religionshistoriens
uppgift. Det sker heller inte i föreliggande
verk på otillbörligt sätt. Katoliken som ver,
att den mänskliga naturen är skapad av
Gud, uppställer vidare inte som idealmodell
en rent andlig religion utan kropp, som på
intet sätt motsvarar den mänskliga andens
bundenhet vid det kroppsliga.
Det föreliggande verket motsäger också
genom sin egen existens den något besyn-

nerliga invändning, som framförts från
visst håll, att kristendomen genom sitt anspråk på absolut giltighet skulle hindras

i

att

erkänna det goda hos andra religioner.
Som om man skulle vara tvungen att för-
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klara allt annat som dåligt, ifall man kommit till insikt, att en bestämd form är den
bästa och oöverträffliga! Anspråket på absolut giltighet är betecknande och väsentligt för kristendomen. Sådant detta anspråk
uppställes av Kristus och hans instiftelse,
Kyrkan, finns dec inte någon annanstans'

gärna förbisåg och förbigick med tystnad,

illa passade in i dess schema.
Hartill hör framför allt tron på en hög-

emedan de

om man bortser från Gamla Testamentet.
Det har sin grund i Kristi gudomliga natur.

gud. Denna tro erkännes nu alltmera av
vetenskapen, medan den i början förklarades för ren konstruktion, betingad av
dogmatiska fördomar. Den finns i renaste
form bevarad hos de primitivaste folken,
såsom V. Koppers' avhandling om den

Ett sådant anspråk har inte rests av

äldsta människan och hennes religion

nå-

gon annan religionsstiftare.

Hedningarnas
>>gudasöner> kan inte jämföras därmed,
frånsett att de inte var historiska person-

ligheter. De hedniska religionerna är, såsom
Indien, Kina och Japan ännu i dag visar,
alltid beredda att erkänna andra religioner
som liLaledes berättigade former av umgänge med det gudomliga; ofta är samma
människa anhängare av flera religioner som
t. ex. shintoismen och buddismen.
Att kristendomen emellertid ifrån början här gjorde ett undantag och ännu i dag
gör det, det beror dfupi, att den är med-

veten om att ha sin grund i en uppenbarelse

i detta ords egentliga mening' Det

är därför som Lristendomen inte först och
främst vänder sig till ett inomvärldsligt
skikt hos människan och enbart genom
detta till hennes personlighet utan omedel-

till

den mänskliga personlighetens djugrund. Därför kräver den en allt omfattande hängivelse, som inte lämnar plats

bart

paste

samma art. Men i stäldenna hållning assimilera med sig
alla mänskliga former, i den mån de är
goda, och generöst erkänna dem, även där

för någon annan av

let kan

de förekommer i ofullkomligt skick och
utan att vera genompräglade av den yttersta hängivelsen.

Denna vidsynthet lägger läsaren snart
märke till i föreliggande verk. De vackra
och upplyftande sidorna hos de enskilda
religionerna betonas så markant, att någon
gång skuggsidorna och de mindervärdiga
formerna av det religiösa livet, som trolldom, fruktbarhetsriter och liknande, träder
alltför mycket i bakgrunden, Det förklaras
nog också av författarnas strävan att särskilt framhäva de sidor som evolutionismen
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(I:

11

och P. Schebestas om de primitivas
-160)
religion (I: 539-578) bevisar. Båda talar
på basis av personlig kunskap om sådana
folk. Även i herdekulturerna är denna tro
ännu levande, såsom W. Schmidt visat i sitt
stora, hittills 10 band omfattande verk om
Gudsiddns. ursprung (Mönster 1926/t2),
Däremot träder denna tro tillbaka hos åker-

brukskulturernas och högkulturernas religioner.

Här blir uppenbart, att det finns

en

andlig kunskap, som i hög grad är oberoende av den tekniska utvecklingen och
kännedomen om världen, och som ursprungligen alltid finns hos enskilda begåvade människor, som förmedlar den åt
de övriga. Vad som fattas i de primitiva
kulturerna, är övningen att kunna uttrycka
sådana insikter i ord och att reflektera över
dem. Vidare föreligger där ännu en starkare bindning av det andliga till det
kroppsliga uttrycket. Så länge detta uttryck oreflekterat uppfattas som en ogenomskinlig symbol för det outsägliga, kan

intet invändas däremot, emedan ett sådant
åskådliggörande svarar mot den mänskliga
naturen. Visserligen ligger heri också en
stor fara, som hotar den enskilde såväl som
religionerna i deras helhet, nämligen den
att genom detta åskådliggörande det gudomliga dras ned i det inomvärldsliga och
en sysslolös
högguden solr, deus otiosus
gud
alltmera träder i bakgrunden för
underordnade, men människorna närmare
stående gestalter, för att slutligen helt och

hållet försvinna.

Då vi inte kan närmare gå in på

de

enskilda avhandlingarna, vill vi blott ännu
framhäva dem, vilkas ämne på grund av
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sin närhet till Nya testamentet och till
fornkristendomen är av särskilt intresse för
vidare kretsar: om den grekiska och hel-

tersta högern, det var ju självklart nog,
utan också av många kristna demokrater,
som kände, att den var ett farligt avsteg
från verklig demokrati i västerländsL me-

lenistiska religionen av K. Prömm, om
judedomens religion i Palestina under Kristi
livstid av J. Bonsirven och om Mani's religion av H. Ch. Puech. Redan dessa fackmäns namn gar^rltetar en överskådlig och

ning. Den kristna demokratiska centern och
dess små lierade, socialdemokraterna, liberalerna och republikanerna, samdiga med

tillförlirlis

ket stark, De representerade klart alla

behandling.

Vi får vara glada över att vi i föreliggande verk äger en gedigen handbok,
som tack vare sitt utförliga register också
kan tjäna som uppslagsverk.
August Branner Sl

utmärkt demokratiskt förflutet, var mycdemokratiska krafterna
däremot oppositionen

till

i ltalien,

de

medan

höger och vänster

var klart totalitär och odemokratisk, Ingen
kunde bestrida det: vad prästerskapet >>på
samvete)> begärde av de troende var
stödja demokratin.

^tt

Vad hände? Den kristna demokratiska

Bakslag

i

Italien

Det var med någon överraskning, som
italienska folket upptäckte, att prästersLapet hade beordrats ta del i l9i3 års
valkampanj med samme energi som 1948,
skriver Gunnar D. Kumlien i The commonweal, Nesr York. Kommunistfaran
hade inte minskat, hette det, den var
tvärtom större än nånsin. Då dog Stalin,
och ryssarna intensifierade sin propaganda
för fred och avspänning, tätt följda av de

italienska kommunisterna, som slagit alla

i kampanjen för uppenbar beskedlighet och försonlighet åt alla håll.
De kristna demokreterna sade, att det

rekord

var nödvändigare än någonsin för Italien
att ha en stabil regering, och att en sådan

brra kunde erhållas genom den
nya vallagen, enligt vilken det parti eller
den koalition som fick mer än femti procent av alla röster (bara centern ansågs
kunna komma upp till den siffran) skulle
garanteras en säker majoritet genom en
regering

premie på femton procent. De troende uppmanades, a,tt >pä, sitt samvete>> inte bara
avstå från att rösta på kommunisterna eller
deras följedagare Nennisocialisterna utan
att också låta bli att ge sina röster åt högern, eftersom detta indirekt kunde komma
hommunisterna till godo.
Den nya vallagen angreps häftigt inte
bara av den yttersta vänstern och den yt-

centern gjorde stora förluster åt höger och
åt vänster och gick från femtitvå procent
i deputeradekammaren ner till en bråkdel

av en procent under femti, medan den
totrlitirc oppositionen till höger och vänster vann en bråkdel av en procenr över
femti och följaktligen skulle fått en premie
på femton procent, ifall de nu bara varit i
koalition. Detra trots att nära nittiofyra
procent av de röstberättigade deltog i valet
ett absolut rekord, som visade hur

allvarligt
italienarna tog valet. Förra
gången, nir fara.n var mycket större, var
deltagandet bara nittitvå procenr. Resultatet l9t3 uttryckte utan skymten av tvivel den verkliga folkviljan.

Kommunisterna med sina trofasta Nennisocialister ökade från tre*iert procent till
trettifem, och högern, representerad av
monarkister och neofascister, ökade från

4,8 procent 1948 till 12,7 procent. Små
friståcnde demonstrationsgrupper fyllde ut
de resterande 2,i procenten.
Varför förlorade den demokratiska centern så kraftigt, och varför vann den totalitära oppositionen så mycket? Anledningarna tycks vara flera. Först och främst
måste det anses vara en av den ryska försoningspolitikens första frukter. Redan
kommunistvinsterna i de danska och franska valen visade, att kommunisterna inte
längre verkar så farliga på väljarna, och
att de människor som före Stalins död tve-

22t

Katolska perspehtiu
kade att rösta kommunistiskt nu
sig lugnade. Antikommunisterna

känner
känner

sig också lugnade och röstar mere fritt i
enlighet med den egna smaken och de egna
symparierna. Och sen är där förstås den
nötning och slitning som varje parti i maktställning undergår oavsett sina prestetioner.

Men allt detta förefaller inte tillräckligt för att förklara förlusterna, Bland de
väljare som lämnade den kristna demokratiska centern i sticket och även bland folk
som alltjämt röstar på den
och som
starkt betonar detta >alltjämt>
finns
symptom som tyder på pånyttfödelsen
i
Italien av någonting som man trodde hade
avlidit för länge sen
den antiklerikala
katoliken.

-

katoliker, som är både antikommunister och antiklerikala, är monarkistpartiet, som proportionellt ökade mer än
något annat parti och tycks innehålla de
dessa

mest motsatta element

ftin oförbätter-

lig katolicism till frimureri
och

liberalism.

Den antiklerikala katoliken är faktiskt ofta
en solid katolik, ibland är han själv präst
men våldsamt oppositionell mor Kytkans
tillfälliga maktställning och övertygad att
denna Kyrkans tillfälliga maktställning alltid står i omvänt förhållande till dess andliga styrka.
Det är en speciell form av antiklerikalism, helt olika den av fanatiskt franskt
märke och sannolikt möjlig bara i Italien,
ty den är full av vördnad för den Helige
Fadern och av respekt för Kyrkan som
sådan. Det är inte av en slump som dessa
antiklerikala katoliker, som förefaller utgöra slagskuggan av Vatikanens nuvarande
maktposition, ännu en gång samlas i tecknet av monarkin, som på så vis återfår sin
styrka och optimistiskt förbereder en återkomst.

Antiklerikalerna skulle ha samh* under

vilken som helst politisk symbol, som inte
blandar samman kristendom och politik,
och som är avgjort antikommunistisk. De
reagerade inte mot prästerskapets ingripande i förra valet, de betraktade det som
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Om de blir tillsagda att de >på samlyd,r, hierarkin, så svarar de
vete> har
^tt
rakt på sak, att som italienare har de och
deras fäder och farfäder bevittnat alltför
många politiska misstag från hierarkins
sida för att lyda så långt det nu är fråga
om politik. De förvägrar inte prästerskapets rätten eller ens skyldigheten att ingripa i politiken. Exemplen från länderna
på andra sidan järnridån visar, hur nödvändigt det kan vara. Men de vill ha ett
lagom

och de anser sig som lekman ha

- avgöra, vad som är ett lagom, lika^tt
väl som hierarkin, Det är en fråga om
rätt

graden och inte om principen.

Det parti som tycks vare plattformen

för

en nödåtgärd, men de reagerade mot ingri-

pandet 19f3.

Allt detta gör det ytterligt svårt för
den kristna demokratiska centern ett penetrera monarkisterna om inträde i en koali-

tion. Monarkisterna anses vara den enda
möjliga alliansen för centern, och den absoluta majoritet som centerll lyckats bevara
är nätt och jämnt tillräcklig för att bilda
en stabil regering, Eftersom monarkistpartiet har visat sig vara ganska löst och dess
program konturlöst, torde det komma att
splittras, och en del av det, som kan betraktas som demokratiskt acceptabel, torde
då komma att furnere en blivande regering, något som skulle försvaga de fascistiska elementen i den totalitäta oppositionen.

På vänsterkanten är situationen en helt
annan. FIär är den allt dominerande frågan, om vänstersocialisterna ska kunna
bryta med kommunisterna. Om de gör

det, så är en regering sammansatt av
socialister och kristna demokrater möjlig
om också inte sannolik. Gör de det däremot inte, så torde Nennisocialisterna till
slut slå sig sarnman med socialdemokraterna
som förlorade kraftigt på grund av sitt
samrrbete med de kristna demokraterna,
På så vis skulle oppositionen öka i styrka
på vänsterkanten.
Den kristna demokratiska centerns politik skulle efter sista valen kunna summeras så här: Vi försöker om möjligt regera

Katolsha perspek.tiu
ensamma med osäker majoritet genom att
manövrera de bägge totalitära oppositions-

partieha mot varann, Om detta inte blir
möjligt, så försöker vi dra till oss smågrupper från bägge oppositionspartierna, vi
använder delaktighet i makten som agn och
försöker >>demokratisera> dessa smågrupper.
Det är naturligtvis bara en provisorisk

politik fram till nästa val. En

paradoxal

situation har uppstått. Försöket
pera och leda alla goda katoliker

att grupi en enda

tionen ändras i enlighet med detta, eftersom samtliga är grundade på det antagandet, att Italien är som gott alltigenom katolskt.

I verkligheten finns till vänster förvirrade och okunniga katoliker, som trotsar
till och med exkommunicering för att rösta
kommunistiskt men inte ser någon annan
väg att förbättra sin usla levnadsstandard,
och som själva döper sina barn, ifall församlingsprästen skulle vägra.

Till

höger står

formation har slagit slint, inte därför att
de inre räcker till utan därför
de

katoliker som röstar fascistiskt i tron att
våld är enda sättet att lösa kommunist-

för

problemet.

^tt
^r
många.
Vänstern attackerar redan och argumen-

terar så här: Ifall bara de som >på samvete>
röstade på den kristna demokratiska centern är verkliga katoliker och de återstående femtio procenten antingen ses med
ogillande, om de står åt höger, eller exkommuniceras, därför att de står åt vän-

ster, då är barc hälften av Italiens befolk-

ning katolsk. Och om bara hälften

av

Italiens befolkning är katolsk, så måste lag-

stiftningen, Lateranfördraget och konstitu-

Om den nuvarande tendensen fortsätter
och det var tydligt redan under förra

-årets fyllnadsval

kommer den av Vati-,
kanen inspirerade demokratiska centern att
förlora terräng trots sina utmärkta prestationer och kommer förr eller senare att bli

tvungen samarbeta med de svurna antiklerikalerna till vänster eller de beslöjade antiklerikalerna till höger. Och detta kommer
att bli synnerligen svårt, eftersom centern
bär etiketten >kristen>.

LITTERÄT UR
Teologi och uppbyggelse
Den tidigare i Credo (19522 184) ar'mälda dogmatiken av prof. Michael

Schm aus

Katbolische Dogtnatikhat w
utkommic med band IV, I (3:e och 4:e
uppl. Miinchen 19f 2, Hueber, DM 27: 80).
Där behandlas i omarbetat skick läran om
sakramenten med särskild hänsyn till de
under de senaste åren utkomna påvliga encyklikor, som här skapat större klarhet på
flera punkter.

Den sedan årtionden högtskattade läroi dogmatiL av J. Pohle, senare bear-

boken

betad av

M,

Gierens SJ, utkommer

nu i

tionde upplagan, utgiven av Joseph Gummersbach SJ, professor vid den filosofiskteologiska högskolan Sankt Georgen, Frank-

furt (J. Pohle-J. Gummersbach:

Lebrbuch iler Dogmatik, L Band. Paderborn 1912, Schöningh. DM 27:
33 z

-, inten-).
Utgivaren fullföljer verkets speciella
tion att överskådligt och med klara, entydiga begrepp framställa och genomtänka
uppenbarelsens innehåll i anslutning till de
stora klassiska teologerna och med ingående

ställningstagande till Kyrkans autentiske
lära, den Heliga Skrift och kyrkofäderna.
Av stort värde är den fylliga litteraturhänvisning som inleder vatie avsnitt, Det utkomna första bandet behandlar
förutom

-

.t,,

a

Li.tteratur
den allmänna inledningen i teologin med
dess princip- och metodikfrågor
läran
om Gud i allmänhet, Trinitetsläran
och

ningar över 1J0O-talets kontroversteologi i
Tyskland. Av största värde är en av Robert Samulkski uppställd förteckning över

skapelseläran. Särskilt intresse
med tanke
på diskussionen om tro och vetande
l&tjänar första bokens första huvudstycke:
Gottes Erkennbarkeit durch die Vernunft,
där frågan om den naturliga gudskunskapen

kontroversteologisk litteratur

ingående belyses.

hålte Die

Professor Johannes

Brinktine,

12:-, 14:80) läran om Gud i nära anslutning till S:t Thomas och
något som
är utmärkande för denna bokmed särskild hänsyn till Guds självuppenbarelser
i
bibeln samt till det religionshistoriska materialet. Även han tillfogar utförliga litreraturhänvisningar och tar ställning till de
senaste årens många specialavhandlingar
ämnet.

i

Den flitige jesuitpatern Anton Koch
kompletterar sitt stora vetk Homiletiscbes
Hand.buch (jfu Credo l9l2:186) med ett
Ergänzurtgsuerk, av vars andra del Homiletiscbe Gleicbnissamntlung första bandet nu
föreligger (Homiletiscbes Handbucb, Band
XIll, Ergänzungsuerk Teil Il, 1. Freiburg
1953, Herder. DM 2J:
Detta band
-).
innehåller liknelser och exempel,
som belyser och åskådliggör trosläran
till nytta

för kateketen och predikanten -såväl som för
deras åhörare.

Catholica, Jahrbuch t'iir KontrouerstbeoIogie, som presenterats i årets andra nummer av denna tidskrif t (Creilo 1953:91),

har nu utkommit med andra delen

av

nionde årgången (Miinster 19i3, Aschendorff. DM I:
Häftet innehåller bl. a.

-). Rast om
artiklar av Valter

Kierkegaards

för kontroversteologin, av Lucien
Cerfaux om traditionsbegreppet hos Paulus,
av J. N. Bakhuizen van den Brink om tradition och Skrift vid början w 200-r.a.let,
särskilt hos Terrullianus och lrenaeus, och
av J. V. M. Pollet OP om nyare forsk-

betydelse
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52,

Dr M. L a r o s, välbekant för sina gedigna bidrag till kontroversteologiska och
ekumeniska frågor,

har utgivit ett litet

Una-Sanc ta-Beue

1953, Butzon

Paderborn, behandlar i sin bok Die Lebe
uon Gott (Paderborn 1953, Schöningh. DM

19

gang (Kevelaer

& Bercker),

som ger en utmärkt överblick över denna rörelsens ))vardande, väsen och verksamhet>. Särskilt

beaktande f&tjå,nat hans varsamma och
upplysande ord med anledning av den kris
som uppstått genom det romerska Mou.itum
av är 7948 och genom förkunnelsen av
>den nya Mariadogmen>> l9f 1.

Hubert

Musch alek

sammanstälasrronomer,
fysiker, kemiker, tekniker, biologer, paleon-

ler religiösa bekännelser av 6i

tologer, ancropologer, etnologer och medicinare (Gottesbeketzntnisse moderner Naturforscber. Berlin 1912, Morus), som inte
bara uttrycker sin personliga tro på Skapareguden och sin personliga gripenhet inför hans skapelses under utan även utifrån
sina fackområden kastar ljus över olika
trossanningar. En utförlig förteckning över
litteratur som behandlar problemet naturvetenskap och religion samt ett namn- och
sakregister förhöjer bokens värde.

En värdefull bok av Josef Sellmairz Der Priester in. der Velt har utkommit i sin sjätte tyska upplaga (Regensburg 19i2, Pustet. DM 9: i0). Boken
behandlar prästens säregna ställning i världen, sådan den gestaltas genom spänningen

mellan hans andliga kall och hans mänskliga situation samt de möjligheter som finns

^tt

dårav skapa en harmonisk enhet. Boken

är först och främst skriven för präster, men
också iekmännen kan ha stor nytta av den.
Den hjälper dem att bättre förstå och ta
hänsyn till prästlivets säregna karaktär.

Den som genom meditation vill djupare
tränga in

i

>himmelrikets hemligheter>, så-

Litteratur
Herrens liknelser, fin-

skränka moralteologin till uppenbarelsen

ner en god handledning och riklig näring
för tro och fromhet i kyrkofädernas och

och traditionen. . . Denna uppfattning står

dana de förkunnas

i

mystikernas spår i F ranz M. Moschn e r s bolr Das Hirr.melreicb in Gleichnissez (Freiburg 19i3, Herder. DM 12: t0).

under inflytande av der evangeliska teologin och betyder en väsentlig insnörning
av den traditionella katolska teologiska horisonten. Varken bibel eller tradition kan

f f i inledningen till sin bok Das

ersätta förnuftets prestationer. Själva uppenbarelsen fordrar, att förnuftet användes i det teologiska tänkandet. Sedan år-

Heilige Opf er (Freiburg 19i3, Herder. DM

tionden tillbaka bemödar den evangeliska

4: 80). Varför alltid nya böcker om mässan? skulle vi vilja fÅga. Jo, dårf& *t
mässofirets rikedom är outtömlig. Ständigt
uppträder nya förlattxe som vill bidraga
till att bringa den i dagen. Den föreliggande bokens särskilda förtjänst är, att den
låter trosläran om mässoffret växa fram ur
Skri{tens och kyrkofädernas ord, för att

teologin sig emellertid att omtolka romarebrevets första och andra kapitel, prologen

Varför alltid ofter? fågrt Clemens
T etzl

a

till

Johannesevangeliet och

Pauli teologiska

Vi har ingen

anledning att föl;'a dessa
bemödanden, som är betingade av en snedvriden systematik.>>
Det återstår visser-

brev.

- .mån tradition
ligen att se, i vilken
bibel kommer

till

orda

i följande band,

och

där

också protestantiska kristna lättare skall
kunna förstå dess innebörd.

de har sin plats.

Pater Peter Lipperts verk utkommer i ständigt nya upplagor. Hans bok
Einsan und gemeinsam (Freiburg 19i1,
Herder. DM 71 80) hör till dem som befäster hans anseende som en av vår tids

och inte den mänskliga naturen som sådan
är det psykiska och etiska handlandets fundament. Fastän författaren med denna begreppsbestämning lämnat S:t Thomas, hindras han ändå inta att nära ansluta sig till
Aquinatens etik, som han i vissa kapitel refererar med
delvis mycket givande
- kompletterande anmärkjämförande och
ningar utifrån den moderna psykologin och
filosofin.
Den lara för en etisk individualism (ifr
>Situationsetik>>, Credo 19J2:774 fr.; 195t:
96), som det personalistiska begreppet {ör
med sig, avvärjes genom betonandet av att
personalismen just övervinner individualismen: den förnekar inte och upphäver inte
det generella, det som utgör det gemensamma hos varje enskild person, utan bevarar och konkretiserar det. Med detta som
utgångspunkt kritiserar Reding den prote-

mest benådade

iörfrttare,

IG

Utgivaren av Schmaus' dogmatik, M

a

r-

cel Reding, har även utgett en moralteologi, som söker förena det traditionella framställningssättet med den rnoderna
forskningens och den nutida frågestäIlningens krav (PbilosoPbiscbe Grundlegung
der katholiscben Moraltheologie, Ba-nd 7.
Miinchen 19i3, Hueber. DM 7:80, l0:80).

I det första av de avsedda fjorton banden
i Gtaz rnoralteologins

behandlar professorn

filosofiska grundläggning. Där uppstår ge-

nast frågan, vilken plats som tillkommer
den fi'Iosofiska etiken inom rnoralteologins
område, en principfråga som är av betydelse för flera av de följande band, som
kommer att behandla bl. a. moralteologins

Reding fattar etikens begrepp personalistiskt: personen (natura indiaidua humana)

etnologiska

stantiska etikens extrema personalism.
Vidare behandlas det etiska handlandets
egenart, dess empiriska verklighet och dess
oberoende värde samt möjligheten av kun-

Författaren menar inte utan skäI, att
>det är påfallande, att det idag finns gott
om katolska teologer som skulle vilja in-

skap om det etiska värdet. Även en rad
enskilda frågor såsom kasuistik, samvete,
strafflag, behandlas utförligr, f. ö. genomgående på ett sätt som också ickefackmän

psykologiska, sociologiska
grundvalar.

och
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Litteratur
kan följa. Slutkapitlen avgränsar ett rent
humanitärt etos mot den filosofiska etiken,
Där diskuteras inte bara Kant utan också
de moderna tyska protestantiska teologerna.

Ett slags introduktion i moralteologi för
en större läsekrets lämnar Reding med
sin l9i2 utkomna bok Der Aufbau iler
cbristlichen. Existens (Mönchen 1912, Hue-

ber. DM 7: 80, 10:80). Den kristnes liv
står i särskild närhet till Gud, vilken i uppenbarelsen, framför allt i Kristus, har
närmat sig människan. Därför fordras en
ny lydnad mot Gud, både på det intellektuella, det reiigiösa och det sociologiska pla-

net. Här visar Reding, att hans moralteologi inte barr är ett förnuftigt resonemang
utan också ett spekulativt genomtänkånde
av Guds uppenbarade ord.

Av det stora samlingsvetk Handbuch der
katl:olhchen Sittenlebre, som utgives

av

nu femte
(och sista) bandet, föfirttrt av Verner
S c höl I g e nz Die soziolagiscben GrunilTillman,

Fritz

annonseras

Iagen iler katbolhchen Sittenlebre' Dösseldorf 1913, Patmos. DM 222 I0). Förfat-

taren, som är professor i moralteologi i
Bonn, välkomnar den metodiskt sobra sociologin som en moralteologins vägröjande
medhjälpare, och han redogör för den ställning, som sociologin intar inom moralteologin, i ett utförligt inledande kapitel. Med
sociologi menas här inte bara en fenomenologisk beskrivning av det mänskliga grupplivets lagar utan också socialpsykologin och
socialhistorien, I bokens andra del behandlas den sociologiska sidan av de viktigaste
grundläggande socialetiska frågorna. De
linjer, som för fram till en etisk och moralteologisk värdering, avslutar verket, vars
frågeställning syns vara synnerligen aktuellt
inte minst här i Norden.

-

Personalismen, som vi mötte hos M. Reding, och som också representeras av August

Brunners djupgående och säkra filosofiska
analyser (jfu Credo 19J3:9J, 744), åt
också den franska tänkaren Emmanuel
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centrala ämne i hans bok
Personalivnen, som nu utgivits på danska
(Köpenhamn 19 52, Det Danske Forlag. DKr
7: i0). Boken vill ge en nyckel till människans självförståelse och ett program för
hennes uppgift i världen. Mounier framlägger inte ett avslutat tankesystem utan
en inspirerande analys av personbegreppet i
1900-talets id6er och konfronterar det nyktert med vår tids sociala strukturer,

Mouniers

Hg

Elisabeth von Schmidt1i: Niels Stensen. 143 s. Kevelaer 1952, Butzon & Bercker, DM
Pau

3: 20.

Gustav Scherz: Im Rufe
der Heiligkeit 26 s. Freiburg 1953,
Herder; Köpenhamn, Frost-Flansen.
DKr 6: 10.
Fr. KIrr: Sker tler mirakler i
uor tid? 192 s. Köpenhamn 19i3,
Frost-Hansen. DKr 8:
-.
ovannämnda skrifterna

De båda första
kompletterar den

i denna tidskrift i fjol

anmälda Nicolaus Steno-litteraturen (Cred.o

19f2':183 f..),

Elisabeth von Schmidt-Pauli berättar
i flytande romanstil, men
på grund av de bästa källorna, som hon
redovisar i en värdefull litteraturförteckning. För dem av våra läsare, som ännu
Stenos levnad

inte lärt känna denne märklige danske konvertit från 1600-talet, finns här ett bra
tillf:ille att gottgöra försummelsen. Nicolaus Steno borde vara känd åtminstone för
alla katoliker i Norden, i synnerhet som
numera akterna från den biskopliga undersökning för hans helgonförklaring, som företogs i Danmark, inlämnats i Rom för
vidare åtgärder.

En del av denna process omfattar och
måste alltid omfatta en undersökning av
vederbörandes >helgonrykte>, dvs. om han
av samtid och eftervärld ansetts ha levat
ett äkta kristet liv i >heroisk> grad. Det
är denna undersökning som pater G. Scherz'

Litteratu.r

skrift bygger på, Den är en nykter och
saklig dokumentsamling, men ur alla dessa
vittnesbörd från människor av olika nationer och samhällsklasser, katoliker och andra,
lyser den lärde läkarens och naturvetarens,

almindelighed>, deras väsen, möjligevangelierna och i
Kristi Kyrka, och om >Menneskelig hellighed stadfastet af Gud ved mirakler>>. Denna
orientering är väl behövlig. I sin knapp-

den nitiske prästens och biskopens person
fram i hela sin mänskliga resning och

händighet har den dock på några ställen
blivit i viss mån oklar. Nog är det korrekt
att säga: >>Ved miraklet viser Gud, ac vedkommende er hos ham, og han setter pris
på hans forbpn. Gud kan ikke ved et rigtigt mirakel anerkende en hellighed, som
ikke er till stede.> Men när det i fortsättningen står: >På den anden side viile det
v&,re et. sikkert tegn på et miraklets u€gthed, hvis den afdpde, der blev påkaldt, ikke
havde f6rt et i enhver henseende moralsk
liv>>, efterlyser man större logisk stringens.
Borde det inte försiktigare ha hetat: >i fall
den avlidne inte är hos Gud och inte är
hans vän>? Dec är ju tänkbart, att någon
efter ett liv i synd kommit fram till omvändelsen i sista ögonblicket och nu är hos

kristna fullkomlighet.
Särskild uppmärksamhet förtjänar del
IV: >Niels Stensens Heiligkeitsruf im 20,
Jahrhundert.> Där lämnar patern dels en
kort framställning av vår tids alltjämt tilltagande intresse för denne store man och
de därav betingade systematiska strävandena att få honom förklarad som helgon,
dels en utmärkt överblick över de många
studier rörande Stenos liv och gärning
som utkommit de senaste årtiondena.
Den tredje boken handlar visserligen inte
direkt om Nicolaus Steno, men den har urgivits i nära samband med den eftersträvade helgonförklaringen. En sådan kan näm-

ligen blott bli av, om det sker under, dvs.
om Gud själv sanktionerar Kyrkans omdöme om Stenos helighet genom mirakler.
Pater Klar har därför utgivit ett urval av
väl dokumenterade underverk från vårt århundrade samt tillfogat en redogörelse för

miraklernas betydelse vid helgonförklaringar.

I förordet talar överläkaren dr Karl Spndergaard om den chock han själv fick, när
han konfronterades med en underbar helbrägdagörelse, och förutser, att >der bliver
kendsgeringer nok til, at en og anden i
bogen vil kunne komme ud for et lignende
chok som jeg>.
Författaren har sammanställt korta men
utmärkta och i sig själva mycket läsvärda
skisser över femtio män och kvinnor
i

-

allt cra 120
som sedan år 1900 saligeller helgonförklarats. Därtill fogar han var
gång de mirakler, som spelat en avgörande
roll i den kyrkliga processen. Det har blivir
en ståtlig procession av moderna helgon-

lerne

i

het och syfte både i

och det skulle väl Gud kunna

Gud

intyga- också genom ett äkta under. NaturIigtvis har anmärkningen i det här samman-

hanget ingen större betydelse, då den kyrk-

liga kanonisationen blott avser sådanr som
genom heligt liv och helgonrykte utpekats
som särskilda Guds vänner och föredömliga
kristna.
Men författaren tänker kanske på Graham Greene's mycket omdiskuterade försök att i sin roman Slutet på historien litt
mirakler stadfästa ett helgon som inte levat
>heligt> på jorden? Däät att säga: med den

argumentering författaren använder

synes

han inte kunna gendriva Greene's teori.
Vad denne avser är nog, att vi inte utan
aitlare Iät sätta likhetstecken mellan det
helighets-schema som ligger till grund för
de kyrkliga helgonprocesserna och heligheten sådan den ter sig i Guds omdöme.

IG

Thomas Ohm OSB:

Dje

gestalter och

ett imponerande bevis för
undrens faktum också i vår tid.
Författaren ger också i de två förste

in den nichtchristlichen Religionen. J44 s. Krailling
vor Miinchen 19i0, Vewel, DM

kapitlen en kort framställning >Om mirak-

19.

Liebe zu Gott

-,22t-.
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>>Tron att det finns en Gud och att han
är vedergällare och frälsare är mycket mera
spridd än det vanligtvis antages. Man kan

lugnt påstå, att monoteismen är mänsklighetens ursprungliga och allmänna egendom. . . Det finns inte någon hednisk religion, som är utan all kärlek till Gud, eller
som inte innefattar några rester av en sådan.>>

Till detta resultat förde de

forskningar,

som benediktinpatern Thomas Ohm, professor i missionsvetenskap i Miinster, sysslat
med i två decennier, och som han redogör
för i denna bok. Alla religioner, naturfolkens såväl som högkulturernas, känner
till den tacksamma och förtroendefulla kärleken till Gud, må v^r^ ztt den ibland träder tillbaka för fruktan. Sällsynta är de
religioner som 1är en osjälvisk kärlek till
Gud, men som exempel kan anföras den
indiska bhaktireligionen och den islamitiska
sufismen. Kärleken till Gud förbindes där

emellertid inte med kärleken till nästan.
På den punkten skiljer de sig från kristendomen och närmar sig i stället ett slags
kosmisk panteism, för vilken kärleken till
Gud är det sista steget i den egna personens uppgående i det opersonliga gudomliga. Guds kärlek till varje enskild människa betonas därför mindre.

Deta ämne: kärleken till Gud, har av
hittills tämligen negligerats. Det är lätt förståeligt, om man tän-

religionsforskningen

ker på att det här rör sig om ett så intimt,
personligt förhållande till Gud, att människan inte gitnr talar därom, än mindre
skryter därmed. Pater Ohms verk fyller
därför en verklig lucka och utgör ett viktigt bidrag till religionsvetenskapen.

Det utomordentligt rika religionshistoriska materialet åtföljes av några kapitel
med kritiska betraktelser, där författaren
på ett välgörande sätt undviker ensidigheter och överdrifter. F{an anser inte, att
de icke-kristna religionerna fu enbart djåvulstyg och synd. Men trots all ärlig uppskattning fOrbigår han inte deras svaghe-

ter. Han står här i god överensstämmelse
med katolsk tradition, som ju heller inte
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godkänner påståendet, att de icke-kristna
religionerna skulle innehålla endast misstag

och villoläror, eller att Gud inte skulle
meddela övernaturlig nåd utanför Kyrkan.
Några tankar om den praktiska konsekvensen av allt detta för det kristna missionsarbetet avslutar det förnämliga och
gedigna verket, som rekommenderas åt alla
som
av vilka skäl det vara må
in-

- sig
tresserar

för mänsklighetens religiösa

strävanden.

A,B,

Gunnar

Brenning:

Är

kristendomen sann? 2;t uppl. 174 s.
Uppsala 1913, Lindblad. Kr. 7: i0.
Denna bok andas sunt förnuft och kraftfull tro. Även en katolik kan läsa den med
både gladje och nytta. Den objektiva och

realistiska uppfattning i frågan om den
naturliga gudskunskapen och om Kristi gudomliga natur, som författaren framlägger
i kapitlen lJrsprunget och Kristi uppståndelse, är fängslande och välgörande att
läsa efter allt vad som har sagts på ateistiskt och lundateologiskt håll,
Ty.tirt överges denna fasta linje i början
av sista kapitlet, där man får det intrycket,
att enligt författarens mening de tidigare
Iramlagda resonemangen inte räcker till
utan måste kompletteras med resonemang
över det kristna livets mening och värde
för att >indicera inför vårt praktiska tänkande sannolikhet, riktighet>>. Därmed sättes
trots en motsatt principförklaring
sanningsfrågan
i farlig relation til värdeuppfattningen. Annars finns i detta kapitels nyktra kristna socialetik en hel del som

år värt. att

minnas.

I framställningen av

Guds väsen och av
uppståndelsen föreligger en rad oklarheter
som delvis beror på de många antropomorfa
uttryck och bilder författaren använder;
men någon gång blir det också rätt vansklig dogmatik. Ett exempel: >>Jesus Kristus
är Gud i hans förhållande till människan.
Att Gud ser och hör mig, betyder därför
för mig intet annat än att Kristus ser och

hör mig.

.

.>>
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Mycket riktigt betonas, att det är Guds
vilja att. skapa människan som en etisk
fri personlighet som är förutsättningen för

alla omständigheter rör det sig här om ett
av Nordens största kulturella minnesmärken.

syndens möjlighet. Men det kunde ha sagts,
att det förblir ett mysterium, hur den
lörsta frestelsen blev möjlig. Också vad som

sägs om arvsynden, är otillfredsställande:
arvsynden är betydligt mer än en anhopning av generationernas synder.
Anmärkningen om Jungfru Marias upp-

tagning

till himlen förråder, att författa-

ren står helt oförstående inför den katolska
uppfattningen om Kyrkan, hennes tradition
och trosmotiv,
I en tredje upplaga skulle man gärna vilja

se ett kapitel som behandlar splittringen
inom kristenheten, ett faktum som gör det
rätt så svårt för många att förstå kristendomens sanningskrav.
Peter Hornung Sf

He 1 g e T h i e s: Nid.arosdomen i
bilcler. Trcndheim, F. Bruns boghandel.

Fortsättningsbygget p& Nidarosdomen

htlr till de

mest intressanta kyrkliga företagen i modern tid. Hur rekonstruerar man
en katedral? Försöker man återställa den i
dess >ursprungliga> skick? Vilket skick är

då det ursprungliga hos en kyrka, som
vuxit fram i skiftande stilformer under
århundraden? Eller skall man försöka
skape vidare i modern stil?
I Trondheim har man löst problemet så,
att man dels försökt återställa allt man
kunnat återställa, dels försökt fortsätta arbetet med moderna bildhuggares hjälp.
Allt hänger nu på om dessa nya bildhuggare har verklig konstnärlig kvalitet, och
om deras försök organiskt inordnats i huvudramen.

Om resultatet har många skilda meningar rått. Den som vill bilda sig en
föreställning om efter vilka riktlinjer arbetet skett, rekommenderas att ta del av

S.

S-a

OP:
Sr Mary-Laurence
Vitlrin tbe 'Valls. London 19i3.
Blackfriars.

Tänk så lätt det är rtt vrn munk eller
nunna! Aldrig har de några ekonomiska
bekymmer: bara de ber så får de allt de

vill ha. Men ändå kan de aldrig ge en
slanr åt en stackars tiggare, därför de
>äger ju ingenting> även om de har fickan
full av penger. Och nog är det ett onyttigt liv att sitta instängda i ett hus hela
långa dagen utan att'göra annat än be
böner som inte ser ut att göra världen så
värst mycket bättre! Och för övrigt är det

ju inte riktigt sunt att så fullständigt ge
upp vilja och förnuft och allt annat man
har, det gör en ju bara till en halv människa! Nej, människor som vet vad de vill
och som sätter in sin initiativkraft i aktivt
arbete för Guds rikes utbredande, det är
vad vår tid behöver.
Kritiken kommer

i detta fall från England. Men den skulle lika väl kunna ha
hemortsrätt i Sverige eller i vilket annat
land som helst. Dominikansystern MaryLaurence har tagit sig för att röja upp en
smula i denna djungel av anklagelser som i
så många fall beror på ren missuppfattning.
Hon har redan varit inne på ämnet. Förlagsreklamen talar nämligen om en annan

skrift

She takes tbe Veil

synnerhet

till det kontemplativa

som be-

- själva kallelsen till klosterlivet,
handlar
i
ordens-

livet, Hon går till verket med gott anglosachsiskt sinne för humor och sunt förnuft och på ett sätt som visar långvarig
förtrogenhet både med klosterlivet och med
>>världsmänniskors> reaktion därpå. Formen
är brevväxlingens, vilket har både sina fördelar och sina nackdelar: den undgår naturligtvis så den systematiska framställ-

för torrhet,

domkyrkoarkitekt Thies' vackra och väl

ningens risk

illustrerade arbete, som också har den fördelen, att det är relativt prisbilligt. Under

dess överskådlighet.

men saknar också

Här och var bryts kanske stilen en smula
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av en del långa Thomas-citat. I ett fall är
det dock, med tanke på den avsedda läsekretsen, mera en fråga om saklig än om
stilistisk olämplighet. Och det är på tal
om varför det skulle vara bättre att avstå
från sina egendomar och leva fattig i stället för att behålla dem och göra gott med
dem. Förf. faller tillbaka på Sankt Thomas'
klassiska uppdelning av vad som >objektivt
och i och för sig>> och vad som >>subjektivt
och i och för mig>> är bäst. Avståndet från
all personlig rikedom förhåller sig till allmosegivande som det allmänna till det särskilda, säger Thomas, och i och för sig är
det alltså bättre att avstå därifrån. Men
för var och en är just det förhållningssätr
bäst som Gud vill. Den här avsedda läsekretsen torde finna denna distinktion för

subtil och något av en

återvändsgränd,
eftersom Gud inte alltid tycks vilja det som
i sig är bäst. Då det ju i alla fall för individen är den personliga kallelsen som det
gäller, har det mindre betydelse att veta
vilken kallelse som är den objektivt högsta.
De är väl heller inte många som praktiskt
och ganska få som teoretiskt hävdar, att

det under alla omständigheter är bättre
att gå i kloster än att inte göra det. Dessutom är det ju heller inte tillåtet att låta
sig bekaja med ett religiöst mindervärdeskomplex om man nu inte fått det objek-

tivt

högsta kallet.
Resonemanget är egentligen så mycket
mer förvånande som förf. i övrigt hänvisar
till Pauli lära om kyrkan som Kristi mys-

tiska lekamen och särskilt till liknelsen i
1 Kor. 12 om kroppen och lemmarna för
att klargöra mångfalden av skiftande kallelser och därvid understryker, att Gud
ger sina särskilda gåvor >alltefter sin vilja>
liksom han fogat samman kroppen av olika
lemmar >på det sätt som han har velat>.

Sist och slutligen finns det ingen bättre
och mer uttömmande förLlaring, och det
torde också vara den som moderna människor i allmänhet har lättast ,tt acceptere
sen de väl accepterat Gud.
Vissa andra reservationer vore också att
göra; så t. ex. har problemet om konver-

-
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serna helt eliminerats. Detsamma gäller
också konflikten mellan vissa, manliga såväl som kvinnliga ordnars och kongregationers konstitutioner och sedvänjor å den
ena sidan och å den andra den moderna
ungdomen vars uppfostran och utbildning

i

många

fall försvårar inträde i

dessa, utan

att men därför kan tala om bristande offervilja och ödmjukhet. Men det är naturligtvis ett delikat problem, som lätt kan leda
till kärlekslöst dömande om man inte har
plats nog att reda ut sammanhrngen, Den
viktigaste reservationen är dock att föfi.
endast en gång och i förbigående nämner
trons kapitala betydelse för ett rätt accepterande av ordenslivet och dess krav, vare
sig man är .kallad därtill eller inte.
Men denna kritik skall inte få undanskymma Sr Mary-Laurences 6tore förtjänst
att på ett så ringa antal sidor
84
ha
- med
utrett det mesta som har samband

ordenslivet, vilket hon här behandlar huvudsakligen ur fattigdomslöftets synvinkel.
Flennes sätt att se detta som ett uttryck
för lydnadslöftet, varvid hon påpekar att
många ordnar inte har något annat löfte
än detta senare, klargör väl skillnaden mellan den enskildes egendomslöshet och kommunitetens ägandekapacitet, mellan den enskildes aerkliga egendomslöshet, ända till
sådant som hans egen kropp och vilja, och
hans lika verkliga förmåga att i lydnadens
namn förfoga över vissa ting. Ordenslivet
är inte avsett för den som vill ba rtan för
den som vill ga, först och främst åt Gud
och därigenom åt människorna. Att be om
allt man vlll ba är inte precis ett äkta
uttryck för klosterligt liv, liksom heller
inte detta att be om allt man behöuer alltid är så lätt som folk tror. Men det vore
tokigt att uppfatta fattigdomen som total
avsaknad, därför det är ingen dygd >just
to be withour>. Och lika väl bör man akta
sig för att sammanblanda den religiösa fattigdomen med mänsklig sparsamhet, än
mindre med snålhet. Det tjäner för övrigt
inte mycket till att praktisera en materiell

fattigdom om mrn inte har givir upp
själv, dvs. den inom vissa gränser i

sig
sig
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legitima självbestämmanderätten. Inte minst
påpekar förf. lten för, liksom hon konstaterar förekomsten av disproportion mellan
regelns krav och praktisk efterlevnad, liksom mellan yttre uppfyllande av regeln och
inre ofullkomlighet. Fattigdomslöftets mål
är att gemensamt med de övriga ordenslöftena skapa ett inre tomrum i människan
avsett att fyllas av Gud. Men om inte detta
sker på det sätt och vid den tid som människan har tänkt sig, tenderar hon att fylla
det med små och oväsentliga ting, därför
att tomhet alltid är svår att fördraga och
heller aldrig kan vara ett måI.
Man kan beklaga att vi på svenska inte
har en litteratur i denna genre, som många
gånger åstadkommer mera föt att skingra
onödiga missförstånd än långa avhandlingar.
A. Rask

karmelitordens mäktiga och självsäkra re-

formator.
Som alla snabbskisser saknar detta porgivetvis djup, eller kanske bättre fullständighet, och det kan naturligtvis inte

trätt

vara tal om att lasta förf. för något som
hon inte avsett. Likväl antyder hon vissa
problem

-

ofrånkomliga i en mystikers liv

som dock

är alltför svåra för att kunna

-finna sin lösning i ett utropstecken eller i
ett tankstreck. Eftersom det faller utom
ramen för hennes intentioner att diskutera
dessa problem, hade det varit bättre att
inte antyda deras existens utan endast konstatera de empiriska fenomenen.

Denna reservation kan kanske tyckas

vill endast visa hur föga
det är, om än betydelsefullt, som skiljer
onödig. Men den

denna lilla men innehållsrika bok från det

i sin art fullkomliga.
A.
K a t e O'B r i e n: Teresa of Auila.
London 19i1, Parrish.
Förlaget presenterar här, tydligen i en
serie av korta biografier hållna i personlig

stil:

Personal Portraits,

ett porträtt

snarare en snabbskiss över Teresa av

eller

Avila'

Det är gjort av Kate O'Brien, känd som
kritiker och skönlittetir författarc, itminstone delvis översatt till svenska med
ur klostermiljö, om jag inte minns

en roman

lel.

Rask

Margarete
Suber: De
otrognd. Stockholm 19i3, Norstedt.
Kr. 13:10, l8:

-,

Läsaren kanske minns Gunnar Kumliens
bok Suart lnternational, som då den för två
år sedan utkom hade en viss chockverkan,
även på katolska läsare, men kanske framför allt läsarinnor
i någon mån beroende
på den biton av belåtet
smackande manlig
tillfredsställelse över att den italienska upp-

Hennes opus gör i sanning skäl för namnet >personligt porträtt>, och som sådant
är det lyckat och levande. Man får både
helgonet och människan, och man får dem

fattningen av kärleken och äktenskapet
lägger den huvudsakliga ansvarigheten på

båda, som väl är, i deras levande enhet,
vilket inte är det minst förtjänstfulla. Älltför många hagiografer avlivar eller åtminstone ignorerar människan efter några
få bleklagda barndomsår för att lämna plats
uteslutande åt helgonet. Författarinnans

del romaner men framför allt några in-

starka sympati för sin modell förleder

till att bortförklara eller
förtiga sådane drag som hon finner frånstötande, t. ex. de stundom inte helt passiva diktatorsanlagen. Heller tror hon inte
henne inte heller

fullt, lika lite som läsaren, på försäkringar
i stil med >jag stackars svaga kvinna> från

kvinnan.
Margareta Suber, som har bakom sig en
tressanta reseskildringar, behandlar skönlitterärt samma tema i sin senaste roman Da
otrogna
dock utan atc åstadkomma någon chockverkan,
åtminstone på katolska
läsare. Däremot har vissa kritiker anklagat
henne för att göra katolsk propaganda.

Med absolut orätt
ty även Mtgarcta
Suber sticker inte under stol med vissa karaLteristika för italiensk mentalitet, som
lindrigast sagt måste förefalla oss främmande, Den unga svenska flicka, Eva, som
gift in sig i sidenhandlaren Alfredo Cervos

2tt
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familj, vilken på romerskt maner lever alla
rillsammans i släkthuset, stötes ofta tillbaka
av de många små bedrägerierna

i

vardags-

livet för att bakom husets eleganta fasad
dölja den prekära ur hand- i mun-existens
familjen lever.
Eva är tecknad som en typisk ung svenska, uppriktig och hederlig intill hänsynslöshet men absolut sekulariserad och därför
egendomligt främmande och oförstående för
att hennes hänsynslösa >>ärlighet>, som hon
själv kallar den, i själva verket är resultatet
av en mekanistisk, nästan rå uppfattning av

lige vän, >>tog du på dig större plikter mot
hennes s.iäl än om hon varit delaktig av
din tro. Kyrkan har sammanvigt er, men i
ditt hjärta har du upplöst ditt äktenskap . . . Du lever med en kvinna, som du
inte ser med en makes ögon. . . Du har gjort
ditt val och i vilken anda du än kan ha
gjort det skall välsignelse komma ut ur
det.>>

Då Gino har sitt samtal med Fader Ignazio it Eva' ännu oskyldig till äktenskapsbrott, bara förtvivlat otålig över mannens

kärleken som enbart en erotisk privatan-

för henne oförståeliga svartsjuka. >Att fL
sitt äktenskap förstört av idel löjligheter,

gelägenhet.

bli förödmjukad av ett förlegat och urgröpt

Margareta Suber tycks ha en djup kännedom om italienskt familje- och vardagsliv,
som hon skildrar med påtaglig åskådlighet.
Men hur frisk och vital miliöskildringen
än ät, ffu den aldrig bli huvudsak eller dra
uppmärksamheten bort lÅn romanens
grundproblem: den oerhörda skillnaden i

livsideal med en gammal dammig madonnas pådiktade egenskaper som måttstock för
en ung nutidskvinna.> I detta trots är det

hon faller i filmregissörens armar och i
samma trots upplyser hon maken om att
det barn hon väntar kanske inte är hans.
Gino har inte kraft nog

till den lösning

Evas nordiska könsmoral : amoral och hennes makes, den unge arbetslöse advokaten
Ginos djupa och passionerade uppfattning av
äktenskap och kärlek, som ett helgat sakra-

en icke-katolsk man genast skulle använda:

ment.

barn. Hans kamp mot hatet och hans seger
i den förlåtande kärlekens tecken är den
faktor, som ger romanen dess största värde
och som väl också är orsaken till att
-den kallats för katolsk propaganda! Ty
hur
mycket djupare, hur ädel och mycket
mänskligare är inte Ginos och hans katolska
tros attityd av sakramental ansvarighet
även för en hustru som blint, brutalt och
okunnigt vanhelgar sitt äktenskap
än

Gino är bokens huvudfigur, hur mycket
mera den än skildrar Eva och hennes se-

nare äventyr med en >stor

filmregissör>>

i en scen av
-litet
komisk
naturligtvis -ofrivillig
- >förför> henne. Ginos hela
- sätt att
verkan
modell Rossellini

som

Han hade inte blivit befrizd för
för sin hustru, och nu omfattade

skilsmässa.

ansvxret

detta ansvar också ett ofött

skyddslöst

se ger oss en annan aspekt på italiensk kärleksuppfattning än den Kumlien gav, då
han ansåg att det var enbart kvinnan som
man ställde alla krav på. Gino är praktiserande katolik, uppfostrad av jesuiter.
FIan är passionerat fOrälskad i sin unga
hustru och upptäckten att hon ej är jung-

den hos oss vanliga lättvindiga konceptionen av ett giftermål som ett kontrakt,
vilket när som helst kan upplösas!
Margareta Suber har med sin fina, för-

fru bryter liksom

stående och

sönder marken under hans

fötter. Han söker sin biktfar och

säger

honom att han skulle kunna förlåta sin
hustru att hon börjat sitt äktenskap med
en lögn, men am han inte kan förlåta att
hon inte ångrar sig! * >)Redan då du gifte
dig med en protestant)>, svarar hans fader-
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god mening neutrala bok bi-

dragit till att protestantiska läsare måste
få en ny och helt annan inblick i vad katolsk tro menar med sin dogm om äktenskapets sakrament än de hade innan de läste

den.
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