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SEDAN SIST

Katolskt stift i Suerige

T)." katolska kyrkan i Sverige bOrjade den 10 januari t9f 4 ett nytt
I-l skede av sin historia sedan reformationen. På denna dag upplästes
offentligen, i samband med en pontifikalh<;gmässa i S:t Erikskyrkan i
Stockholm, de påvliga aktstyckena om upprättandet av ett självständigt
katolskt biskopsdöme i Sverige under namnet av Stockholms stift och om
utnämnandet av den hittillsvarande, högt förtjänte Apostoliske Vikarien,
dr Johannes Erik Miiller till katolsk biskop av Stockholm med egen kano-
nisk jurisdiktion.

Hans Helighet, påven Pius XII talar i sin bulla Profecit in Suecia, date-
rad den 29 |uni7953,om >de betydande framsteg i arbetet för den sanna
religionen som vunnits av det Apostoliska Vikariatet i Sverige, ett land
framstående genom sina historiska bragder och sitt kulturliv>. Därmed
har den livliga förhoppningen väckts, >atr den katolska kyrkan i landet
skall återvinna något av sin forna glans>. För påven, >som av den evige
Fadern hat fätt sig anförtrodd förvaltningen av hans rike på jordenr,
länder detta till stor glädje, och han anser tiden vara inne att ordna den
kyrkliga administrationen i detta land i enlighet med nu rådande förhål-
landen.

>Fördenskull>, fortsätter Flans Helighet, >upphöjer Vi detta Aposto-
liska Vikariat till rang av biskopsstift.>> Derta sker framför allt som ett
erkännande av >den fromhet, iver och duglighet>, som visats av präster-
skapet, i synnerhet dem som anförtrotts omsorgen för det Apostoliska
Vikariatet, och som en sporre för dem >atr skörda allt rikare frukt>,
samt slutligen som en uppmuntran för de troende till fortsatt ihärdighet.

Efter att ha inhämtat vederbörande instansers utlåtanden bestämmer
den Helige Fadern i kraft av sin Apostoliska fullmakt följande:

>Vi upphöjer Sveriges Apostoliska Vikariat till rang och värdighet av
biskopsdöme. Det skall bära namner Stockholms stift (Dioecesis Hohnien-
sls) och lyda omedelbart under Vår och den Apostoliska Stolens auktoritet.
Biskopen skall ha sitt säte och sin bostad i huvudstaden Stockholm, från
vilken det nya stiftet lånar sitt namn. Sin biskopsstol skall han upprätta
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Sedan sist

i den därstädes belägna, ärevördiga S:t Erikskyrkan, som intill denna
dag fätt. tjänstgöra i stället för katedral. På grund av den värdighet som

den på så sätt upphojda kyrkan erhållit, tillerkänner Vi densamma och

dess biskopar genom tiderna alla d.e rättigheter och privilegier, åligganden
och förpliktelser som övriga biskopsstolar och övriga prelater av samma

värdighet världen runt pläga bli utmärkta med och bundna till.>
Vad sedan domkapitlet betråffar, skall biskopen av Stockholm visser-

ligen tillse, att ett sådant blir upprättat, men så länge fc;rhållandena för-
bjuder detta, medger påven att i dess ställe utnämnes stiftskonsultorer,
>som trofast skall bistå biskopen med råd och dåd>. Till slut följer ännu
en del praktiska anvisningar.

Katolikerna inom Sveriges gränser har härmed till sin stora glädje fått
igen >sin egen kyrka> och förklarats myndiga. Tacksamheten för denna

stora gåva förpliktar alla, men i synnerhet de i landet fodda, präster och
lehfolk, att ännu ivrigare och ännu mera målmedvetet 

- 
under sin

vördade biskops ledning 
- 

skaffa denna sin kyrka full hemortsrätt i
landet och att utbygga den till en sant katolsk kyrka med svensk sär-
prägel. Detta skall bli vår gengåva: att göra den katolska kyrkan ännu
mera katolsk genom att äterföra till den stora gemenskapen i Kristi kyrka
och berika denna med allt de äkta kristna värden som detta vårt land
redan framskapat och i fortsättningen kommer att framskapa.

Katolicism ocb kultu.r

I den utmärkta tidskriften Sarutid ocb Francti'd' har en rad svenska

kulturpersonligheter tagit ställning till katolicismen. Mycket skulle vara
att säga om de framförda synpunkterna: den svenske katolikens första
reaktion är tacksamhet för den saklighet och oväld författarna efter-
strävar.

Att en modern hedning som Artur Lundkvist utdömer katoli-
cismen, är ingenting att förundra sig eller {örargas över; det hade för
oss varit betydligt mer komprometterande med något slags sympatier
från en man med hans inhumana åskådning och totala obekantskap med
andliga värden.

Intressant och välskrivet var professor H. S. Nybergs inlägg, som

framförallt tog sikte på katolicismen som en fara för tankefriheten. Ett
bemötande av professorns motiyeringar framlades i ett följande nummer
av rektor Alf Ahlberg i seriens märkligaste inlägg. Ahlberg under-
strök med kraft och illustrerade roande, att >>vär syn på katolicismens
historia är tendentiöst förfalskadr, och hävdade att >>kunskaperna om
katolicismen av idag i Sverige förefaller icke vara avsevärt större än kun-
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skaperna om dess historia>. Framförallt gisslade Ahlberg, >att eljest kun-
niga, lårda, vidsynta och intellektuellt ärliga människar i vårt land ofta
synes tro, att det mellan katolicismen och de auktoritära regimerna existe-
rar ett slags inre samband>. Katolicismens lära om naturrätten >>är redan
i och för sig oförenlig med alla totalitära krav>. Han pekade också på
att de auktoritära regimerna i samtiden befinner sig i >>kamp på
liv och död med den katolska kyrkan>. Ahlberg pekade vidare pä att
>katolicismen har varit och alltjämt är en moralisk faktor av första rang>>

och frågade, om katolikernas vördnad för helgonen verkligen betecknar
något födegat och mindrevärdigt vid sidan av den moderna kulten av
>den framgångsrike affärsmannen, av idrottsstjärnan, av filmdivan eller
av Ledarcn och den starke mannen>.

Vad tankefriheten betråfrar, ville Ahlberg göra ett tankeexperiment,
nämligen att den katolska kyrkan utplånades: >Tror någon, att dett^
skulle innebära en seger för frihetens sak i världen, så fruktar jag, att
han storligen bedrar sig. Kanske är det inte så alldeles orimligt som det i
förstone läter, når det sagts, atr den europeiska tankefriheten föddes i
katakomberna. Och kanske behövs det i vår tid nya katakomber Iör att
återföda den. i varje fall år det från helt andra håll än från katolicismen
som den fria tanken i vära dagar år hotad till livet.>>

Katolicismen fu för protestanten Alf Ahlberg ,rsannolikt den srörsra
andliga faktorn i den europeiska världen. Ingen kan förutsäga framtiden,
men det förefaller inte alldeles osannolikt, att situationen kommer att
tillspetsas på sådant sätt, att den blir en kamp mellan katolicismen och
kommunismen i världsomspännande och världshistorisk skala.,>

Professor John L and q uis t, en annan av våra finaste humanister,
gav i sitt inlägg en ytterst intressant analys av den kristna religionens
huvuduppgift: >att utföra en djup kritik av livet. Den uppgiften har
den delvis utfört på ett storslaget sätt.>> I katolicismen erkänner och be-
undrar Landquist djupintentionen, grundupplevelsen, men han avvisar
vad han uppfattar som växlande tankeutformningar av denna grundupp-
levelse t.ex. >>den okristliga Mariadyrkan>, vilken han finner
oförenlig med Bibelns ord och Kristi åskådning. Att Landquist här rör
sig på en mark, som han inte självständigt genomforskat, visas i samma
nr av tidsl..riften av hans uttalande om avfällingen Luis Padrosas bok
Varf ör jag lärnruade h"atolicisrnen, där han talar om ,dogmen om jungfru
Marias upph<;jelse till den fjarde i treenigheten>. Den katolske präsr, som
förkunnade en sådan dogm, skulle omedelbart få lämna sitt ämbete och
sin kyrka. Det förekom visserligen för nägra år sedan försök från ett
visst håll att introducera en bildlig framställning, där Mariabilden kom-
ponerats ihop med Trefaldighetens symbol, men sådana bilder f<;rbjods
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omedelbart av de kyrkliga myndigheterna. Det är någonting helt annat
katolicismen 1är.

Detaljpolemik är emellertid här inte på sin plats. Det viktigaste är att
konstatera, att en rad svenska humanister uttryckt den största aktning
för katolicismen som livs- och kulturmakt.

Man vill i detta sammanhang påminna om ett annat intermezzo. I
radion har en del herrar talat om vad som enligt deras mening ar det
viktigaste som hänt i svensk kultur. Professor Erik Lönnroth 

-som ingalunda är katolik 
- 

förvånade många genom att med påfallande
skärpa förklara, att ingenting större hänt i vårt folks historia än då
katolicismen förvandlade oss från ett folk av vildar till ett kristet kul-
turfolk.

Kungen berättade för mig, att biskop Guillaume av Paris hade skildrat, hur en

stor teolog en gång hade kommit och velat språka med honom. >>Gärna>>, svarade

biskopen. Och teologen föll i gråt, just som han skulle gripa till orda. Biskopen
sade då: >>Tala utan fruktan, tappa inte modet; ingen synd är så stor, att inte Gud
kan förlåta den.> 

- 
>>Jag kan inte hjälpa, att ja,g gr&ter>>, svarade teologen, >>för

jag tror, att jag fu en otrogen: jag kan inte förmå mig att tro på evkaristien så

som l(yrkan lär den, och jag vet väI, att detta beror på Fiendens fresrelser.>> 
->Säg mig>, sade biskopen, >>när den onde sänder er denna frestelse, bereder den er

då någon slädie?> - 
>>Tvärtom>>, svarade teologen, >>ingenting kunde plåga mig

mera.>) 
- 

>>Då frågar jag er>>, sade biskopen, >>om ni skulle ta emot guld eller
silver för att tttala någonting, som var riktat mot evkaristien eller mot något
annat av Kyrkans sakrament.> 

- 
>Aldrig i världen skulle jag det göra>>, svarade

teologen ivrigt; >>hellre än att säga någonting sådant skulle jag vilja., att man slete

av mig alla mina lemmar.>> 
- 

>J"g skail då säga er en annan sak>>, sade biskopen.

>>Ni vet, att kungen av Frankrike för krig mot kungen av England, och ni vet,
att den borg som ligger närmast gränsen är la Rochelle i Poitou. Men nu vill jag

fråga er: om kungen hade gett er i uppdrag att försvara la Rochelle, som är en

utsatt plats, och åt mig borgen Montlhdry, som ligger i hjärtac av Frankrike och

bakom fronten 
- 

vilken av oss två skulle kungen di varu mest tacksam mot efter
krigets slut?> - 

>>Vid Gud 
- 

mot mig>>, svarade teologen, >>som hade försvarat
la Rochelle.> 

- 
>>Vet då>>, fortsatte biskopen, >>att mitt hjåtta. är som borgen i

Montlhdry: jag känner ingen frestelse och inga tvivel angående evkaristien. Men
jag vill tillägga, att om Gud är tacksam för att jag har en fast tro i mitt hjärta,
så är han er lytt gånger mer tacksam, dfuf& att ni försvarar er själ mot anfäk-
telserna och vägrar att någonsin överge honom för all världens goda och hur många

plågor ni än utsätts för. Var därfor vid gott mod, ty er sak ligger bättre till inför
Gud än min.>>

När teologen hört detta, [näböjde han inför biskopen och kände sig lugn.

4
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TEKNIKEN OCH GUD

\/r.k." vetenskapen eller tekniken kan i sig själva betraktas som män-
V niskans fiender. Båda slagen av aktivitet är människans vänner och

samtidigt betingelser för hennes fortsatta existens på jorden. De kriser som
med vissa mellanrum gör tillvaron så svår, saknar inte samband med den
vetenskapliga och tekniska utveckling, som tillåter människan att ut-
sträcka räckvidden av sina goda eller dåliga handlingar i större och mindre
grad. Men det är alldeles fel att därav sluta att tekniken och vetenskapen
som sådana är makter, som står i det ondas tjänst. Tekniken är inte någon
person som utför handlingar med människan som objekt. Människan är

i,.inte överlämnad ät den tekniska utvecklingen på nåd och onåd som åt
en fientlig makt. Människan är istället överlämnad åt teknikens resultat
på eget ansvar. Kriserna beror därför antingen pä att mänskligheten för-
summar att beakta sitt normala ansvar för teknikens användning, vilken
får sköta sig själv vtan att stå i organiskt sammanhang med människans
verkliga behov. Eller också beror de pä att mänskligheten inte har bragt
sin etiska utveckling i jämnhöjd med den tekniska, så att det saknas till-
räckligt solitt baserade och tillräckligt omfattande moraliska principer,
som verkligen förmår ge de tekniska resultaten deras rätta plats inom
den mänskliga tillvarons helhet.

Men även om denna synpunkt accepteras, uppstår för somliga ett annat
problem. Om vi inte bara betraktar tekniken utifrån den kristna rnän-
niskouppfattningen utan i forhållande till själva kristendomen, måste vi
fråga oss, om vetenskapen och tekniken är vänner eller fiender 

- 
l16s

för människan, utan för Gud.
Det finns inga tvivel om att många kristna rnedvetet eller omedvetet

betraktar vetenskapen som Guds fiende. Vi träffar på denna uppfattning
hos Spren Kierkegaard, som i vetenskapen bara såg något överflödigt och
skadligt )>strunt>, som leder bort människans uppmärksamhet från det
enda nödvändiga. Mänga är de kristna som i Guds namn tagit avstånd
från det vetenskapliga sättet att närma sig kristendomen på. Detta beror
säkert på en falsk, spiritualistisk uppfattning av kristendomen, som får
människor att glömma den jordiska tillvarons betydelse. Det beror dess-

utom på att en lång rad vetenskapsmän och filosofer, inte minst under
det nittonde århundradet, i vetenskapens namn tog avstånd från kristen-
domens dogmer eller varje religion överhuvud taget. Bäda parter har allt-
för ofta gjort vad de kunnat för att vidga klyftan mellan tro och vetande,
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istället för att överbrygga den. Det är vär övertygelse, att bäd,a inställ-
ningarna är felaktiga och inte står i överensstämmelse med vare sig veten-
skapens eller religionens väsen. Detta framsår av såväl historiska som
principiella skäI.

För det första ligger det nära till hands atc fräga, om det är en till-
fällighet, att bäde vetenskap och teknik har nått sin högsta utveckling
inom ramen för den kristna kulturkretsen? Varför har den indiska eller
kinesiska civilisationen inte kunnat utveckla sig till samma fullkomning
på dessa områden? För att finna ett svar är det nödvändigt att undersöka
det andliga klimat i vilket den europeiska naturvetenskapen påbörjade
sin expansion under renässansen. Det har länge varit god sed att förklara
renässansen som ett tillbakavändande till en mer klassisk livssyn, vilken
senmedeltidens stora intresse för antika studier hade gjort känd. De,tta
återigen har uppfattats som en frigörelse från den >mörka medeltidens>>

vidskepelse och fanatism eller som ett uppror mot den kristna världsord-
ning och livsuppfattning, som kyrkan under medeltiden antogs ha upp-
råttat. Detta beror på hur man ser det. Men ingen av anhängarna av
dessa två synsätt har någon klar blick för den roll kristendomen i sig
själv spelade under denna process.

Det år riktigt, att renässansen på ett sätt betydde ett återvändande
till antikens tankar. Men medan detta till en viss grad fcirklarar >renäs-
sansmänniskans> livskänsla, med dess tro på människonaturens egna möj-
ligheter att skapa en mänsklig värld utan uppenbarelsens vädd, så räcker
det i varje fall inte till för att f.örklara den våldsamma entusiasm för de

experimentella och tekniska vetenskaperna som tog sin början med t. ex.
Leonardo da Vinci och Galilei. Det förhåller sig så, att medan man utan
vidare kunde gå tillbaka till t. ex. grekernas syn på det sköna eller det
goda, och söka konstnärlig och moralisk inspiration hos Fidias och Sokra-
tes, kunde man däremot inte gå tillbaka till grekernas syn på naturveten-
skapen. Grekiskt tänkande skiljde mycket strängt mellan det aktiva och
det kontemplativa livet och satte det sista så högt över det förstnämnda,
att de tekniska och praktiska yrkena blev brännmärkta i socialt avseende.

Denna olust att syssla med praktiskt arbete blev till stort förfång för
grekisk vetenskap; den forhindrade grekiska tänkare och vetenskapsmän
att ta experimentet 

- 
det på konstgjord väg arcangerade och konstruerade

naturfenomenet 
- 

till hjälp. Därför blev grekerna framstående matema-
tiker och astronomer, någorlunda zoologer, men bara medelmåttiga fysiker
och kemister. Ty just i fysiken och kemin spelar experimenten en större
roll än i andra vetenskaper.
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Då kristna tänkare under medeltiden borjade att sysselsätta sig med
grekisk verenskap, hände det därför, att man till att börja med övertog
en naturvetenskap, som var avgjort fientligt inställd till experimentet.
Därför stagnerade både fysiken och kemin under hela medeltiden, och
först under renässansen börjar dessa vetenskaper sina stora framsteg, som

i vära dagar inte förlorat i styrka. Detta skedde, därför att renässansens

forskare upphörde med att passivt betrakta naturen och övergick till ett
medvetet och välordnat experimentellt arbete. Frågan är bara, hurudan
övergången till den experimentella metoden överhuvud var möjlig i en

tid, som på de flesta andra områden blott tänkte pL att låra av den anti-
experimentella grekiska vetenskapen. Det är klart, att orsaken till detta
omslag inte kan sökas i renässansens egentliga princip 

- 
pånytcfödelsen

av den antika livsuppfattningen 
- 

utan måste ha legat gömd i de mellan-
liggande århundradena. Förklaringen är den, att innan den. experimentella
metoden kunde bryta igenom, måste det företagas ett betydelsefullt filo-
sofiskt förarbete. Först när grekernas motvilja mot praktisk 

- 
dvs. ex-

perimentell 
- 

verksamhet var övervunnen, kunde den nya vetenskapen
fuamtråda, Eller med andra otd; naturvetenskapen kunde först finna sig

själv, sedan d'et aktiva livet vunnit lika hög aktning som det kontempla-
tiva. Att så skedde, är kristendomens verk.

Man har alltIlr ofta bara uppehållit sig vid den negativa sidan av för-
hållandet mellan kristendomen och kulturen under renässansen. Den s. k.
medeltida världsbilden gjordes till en förutsättning för Kyrkans dogmer,
och då världsbilden bröt samman, antog man att den ortodoxa dogma-
tikens dagar också var räknade. I verkligheten var sambandet mellan
världsbilden och kristendomen av yttre natur. Kristna teologer och filo-
sofer höll bara i det yttre fast vid den genom traditionen fortplantade
världsbilden. Det var inte heller deras uppgift att bedriva naturvetenskap.
Men i det stilla lade de grunden till den nya syn på människans aktiva
liv, som under renässansen satte frukt bl. a. i den nya naturvetenskapen.
Kristendomens roll i denna vetenskapliga utveckling var därför i hög
grad positiv och förberedande. Att den gamla världsbildens fall uppfatta-
des som ett nederlag för kristendomen eller Kyrkan, berodde dels på ove-
tenhet, dels på vissa teologers missuppfattning av fysikens betydelse, t. ex.

i det sorgliga målet mot Galilei. I verkligheten hade den gamla världs-
bildens fall och den nya vetenskapliga metodens framkomst medeltidens
kristna filosofi till direkt förutsättning. Utan de medeltida teologernas

och filosofernas arbete är det mer än ovisst, om vi idag hade haft en

naturvetenskap eller en teknik av någon större betydelse än den grekiska.
Detta är ett av de vackraste exemplen på kristendomens betydelse för
den europeiska kulturen och tillika ett historiskt bevis för att naturveten-
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skapen och tekniken inte är fiender till krisrendomen, följaktligen inte
heller till Gud. Här finns tillräckligt för att r.'ana dem till eftertanke,
vilka ännu i vära dagar försöker gräva en klyfta mellan kristendomen
och vetenskapen med Galileis fällande som det viktigaste argumentet.

För det andra måste man fräga sig, varför Kyrkan aldrig har tagit av-
stånd från det mänskliga förnuftet, rrots alla de angrepp som under tider-
nas lopp har riktats mot uppenbarelsen just i förnufrets namn. Från celsius
till Feuerbach, comte och Russell har förnufret och naturvetenskapen
tjänat som vapen i den kamp som har förts för att visa religionens omöj-
lighet. Likväl har i varje fall den Katolska kyrkan aldrig försökt att
diskvalificera förnuftet utan tvärtom ständigt ,varnat. mor att ge det för
liten plats i det andliga livets ekonomi. Helt säk'ert är Gud inte direkt
föremål för människans förnuftsmässiga kunskap. Gud är Deus abscondi-
tus 

- 
den dolde Gud. Men det är likväl vad vi ver om Gud som avslöjar

hans storhet för oss långt mer än vad vi inte vet (så som detta tydligt
framtråder i Jobs bok och i det Gamla Tesramenrets psalmer). Ett ut-
ökande av människans vetande betyder derför inre ett avfall frän Gud,.
För den kristne är Gud inte ert väsen som bara exister ar dår vetenskapen
ännu inte trängt ut med sitt naturliga ljus. Gud är inte mörkrets och
ovetenhetens Gud utan ljusets och kunskapens, som genomtränger allt.
Var gång det mänskliga vetandet gör ett framsteg, utökas därför samtidigt
vårt vetande om Gud och hans skapelse. Detta år orsaken till att avgörande
vetenskapliga och tekniska landvinningar of.ta har varit ledsagade av f.ör-
ändringar i det religiösa livet, så som man ser det i förhistorisk tid, då
åkerbrukets uppkomst tycks ha orsakat en religiös och kultisk förnyelse
eller revolution. När vi i nutiden tack vare den moderna vetenskapen
vet så mycket mer än tidigare, kan det dårfOr bara betyda, att också
vårt religiösa liv måste berikas av den kunskap som kastar ljus över denna
värld vari den skall utveckla sig. Det finns ingen anledning att anse, att
Guds ära och storhet förminskas av värt verandes tillväxt, tvärtom.

Vad mer är, kristendomen har framlagt. en uppfattning av förnuftets
verkningssätt och begränsning, som förmår skapa balans mellan den natur-
liga kunskapen i vetenskapen och den religiösa kunskapen i uppenbarelsen.
Det är här alltså frägan om den filosofi som från Aristoteles kommer
till oss genom S:t Thomas av Aquino, och som i vära d.agar representeras
av tänkare som Jacques Maritain och många andra. Denna s. k. >thomism>>
uppfattar, kort sagt, förnuftets verksamhet sålunda, att all mänsklig kun-
skap börjar med sinnenas vittnesbörd om verkligheten. Våra sinnesorgan
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visar oss en mångfald fenomen, och i denna brokiga förvirring år det
förnuftets uppgift att bringa ordning. Detta sker genom abstraktion.
Om det t. ex. gäller växterna, så ordnar förnuftet dem först i bestämda

arter genom att bortse från oväsentliga skillnader och hålla sig till det
typiska. Det bortser (abstraherar) sålunda från ex. den enskilda plantans
storlek och växt och tar bara hänsyn till dess form, antalet kronblad,
ståndare osv. På så sätt uppstår den botaniska vetenskapen, vars föremål
alltså inte är de enskilda växterna utan växternas släkten. På samma

>abstraktionsstadium>> befinner sig alla de andra empiriska vetenskaperna,
t. ex. fysik, kemi och fysiologi.

Men man kan abstrahera frän ännu mer, nämligen från tingens ma-
teriella egenskaper, deras vikt, färg, smak osv. Kvar blir då deras mate-
matiska egenskaper, dvs. storlek och form. På det andra abstraktionsstadiet
möter vi alltså matematiken. Det tredje abstraktionsstadiet slutligen, är
det där man bortser från det matematiska och bara undersöker tingens
mest allmänna egenskaper, dvs. deras existens, deras förändringar och
orsaken till forändringarna. Därvid uppstår metafysiken. På detta sätt
ordnas vetenskaperna alltså i en trappstegsföljd med de allmänna erfaren-
hetsvetenskaperna nederst, matematiken i mitten, och metafysiken överst.
Och på alla stadier befinner sig människans förnuft i sitt eget element.

Men det finns också en kunskap, som inte bygger på sinneserfarenheten.

Det är den som vi möter i religionen, och som grundar sig på uppen-
barelsen och mottages av tron, I metafysiken visar det sig, att man över
alla speciella orsaker till alla förändringar i världen måste antaga en första
orsak som är upphovet till alla de andra. Denna första orsak benämner
filosofin Gud. Men bara tron på uppenbarelsen kan överbevisa människan
om att denna filosofiska Gud är densamme som kristendomens treeniga
Gud. Förnuftet och tron närmar sig därför Gud var och en på sitt sätt,
men det finns ingen motsättning mellan dessa två former av gudskunskap.
En vetenskaplig kunskap (första abstraktionsstadiet) har inga omedelbara

teologiska konsekvenser. Och en trossanning står inte i ett omedelbart
f<;rhållande till vetenskapens resultat. Det år dårför oberättigat att vilja
ex. förneka eller bekräfta Guds existens på grundval av en eller annan
vetenskaplig nyupptäckt. Guds existens år ett metafysiskt problem, vilket
inte har något att göra med erfarenhetsvetenskapernas område. Omvänt
kan teologins sanningar naturligtvis inte inverka störande på vetenskaper-
nas utveckling. Om så synes ske, är det för att teologerna inte skiljer
tiilräckligt strängt mellan metafysik eller teologi och vetenskap. Genom
denna avgränsning, som på en gång tar hänsyn till skillnaden mellan
teologins och vetenskapens objekt och föremål och till den inre balansen

mellan de två sätten att r'ärr.r'a sig verkligheten på, undgår man de två
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överdrivna uppfattningar som Pascal vaffra;r för 
- 

att utesluta förnuftet
och att utesluta allt annat än förnuftet.

I ett manifest som utgetts av den franska sammanslutningen av kristna
vetenskapsmän kommer denna uppfattning till uttryck pä ett mycket
klart och enkelt sätt, när det heter:

>>Vetenskapen hör till människans vackraste verksamheter. Att vinna framsteg i kun-
skap och uppenbara andens makt genom ett allt större herravälde över naturens krafter
är en av mänsklighetens viktigaste uppgifter.

Kunskapens gladje och möjligheten att förändra världen är forskningens skönaste be-
löning. Det är tillika välsignelser som människoanden med rätta kan vara stolt över. Vi är
stolta över att medverka till sådana verk, som fortsättas från släkte till släkte av män-
niskor av alla folkslag och härstamning, alla förenade i sanningslidelsens gemenskap,

Men vi är övertygade om att vetenskapen trots sin storhet aldrig kommer att lösa alla
problem. Världens och den mänskliga tillvarons yttersta mening ligger utanför dess räck-
vidd. Vi är övertygade om att mänsklighetens förhållande. till det goda och onda kräver
en religiös inställning som går utöver det vetenskapliga planet,

Vi menar sammaledes, att det inte finns något i det vetenskapliga sanningssökandet
eller i dess resultat, som strider mot den kristna uppfattningen av världen.

Vår vetenskapliga kunskap låter oss i övrigt nå fram till en djupare förståelse av vissa
sidor av det religiösa problemet, Genom att vetenskapen ger oss en allt mer fullständig
bild av världen, tvingar den oss till en allt djupare uppfattning av det kristna mysteriet.

Det är den kristne vetenskapsmannens kall att söka den harmoni, som människans and-
liga framtid synes beroende av.>>

Det skulle yan felaktigt att förneka, att. denna föreställning om tekni-
ken som uttryck för ett uppror mot Gud är synnerligen djupt förankrad
i mänsklighetens historia. Den finns redan i den gamla grekiska myten om
titanen Prometheus som stjäl elden från gudarna och lär människorna
bruka den och därför ädrager sig gudarnas hat och avund. Och finner
man inte samma tankegång i berättelsen om Babels torn? I Första Mosebok
berättas, att människorna under enorma ansträngningar försökte bygga
ett torn för att >nå Himlen och skapa sig ett namn)>. I gengäld straffades
de av Gud med språkförvirringen, som för framtiden gjorde det omöjligt
för dem att förstå varandra och samarbeta i de stora företagen. Finns
det inte här någonting som säger att tekniken är främmande för Gud, att
den blott störtar sina dyrkare i fördärvet? Att denna uppfattning ännu
denna dag är levande i vissa kristna kretsar, ser man ay r'ägra uttalanden
av en känd dansk präst som fördömer tekniken utifrån Bibelns berättelse

om Kain och Set:

>>Kain kände sin hustru . . . och byggde en stad. Hans släkte blev ett stridsglatt och
kulturhängivet släkte. Hans efterkommande var de första som grundade en stad, Och
städerna är kulturens hemort. Det är från dem som framstegen kommer. Därifrån kom-
mer elektriciteten och de medel som gör det riskfritt att ha många hustrur . . . Och förr
eller senare lär vi oss att använda och utnyttja allt som Kains barn har uppfunnit: tåg,
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bil, traktor, kortklippta flickor och maskingevär. Hela den gudlösa stadskulturen strömmar
in över oss, vare sig vi tycker om den eller ej ., . Sets släkte är helt annorlunda. Om dem
vet Bibeln att berättå. De anropar Flerrens namn. Och bland dem finns dec ingr fram-
stegsmän. De är alla helt vanliga människor,>>

Det kan vara skäl 
^tt. 

taga upp dessa synpunkter till närmare över-
vägande. Det finns naturligtvis ingen särskild anledning att uppehålla sig
vid den egendomliga jämförelsen mellan maskingevären och de kortklippta
flickorna, men desto större skäl att undersöka hela den grundsyn på den
tekniska kulturen som ligger bakom ett sådant uttalande och bakom Pro-
metheus-myten, och som man också söker lägga in i berättelsen om Babels

torn. Är denna syn i överensstämmelse med kristendomens uppfattning
av förhållandet mellan Gud och människan?

Lättast är dec att vårdera Prometheus-myten, ty tillfälligtvis 
- 

eller
är det ingen tillfällighec 

- 
har Kyrkan själv i sin liturgi tagit ställning

till den. Prometheus stal elden och gav människan den. Men i Påsklorda-
gens liturgi frambringar prästen elden utanför kyrkans port och välsignar
den därefter i Guds namn. Att elden frambringas med stål och flinta
utanför kyrkodörren, symboliserar att det verkligen är frågan om ett
tekniskt fenomen, som inte i sig självt äger hemort inom det andliga livets
(Kyrkans) område. Och när elden välsignas >till gagn och bruk för oss>,

är det samtliga naturkrafter som därigenom välsignas till mänsklighetens
bästa. Därmed har Kyrkan givit uttryck åt tron, att herraväldet över
naturen inte är Guds absoluta privilegium, utan en makt som han önskar
att d,ela med människan.

Berättelsen om Babels torn vittnar emellertid om att Kyrkan ser realis-
tiskt på denna makt och vet, att den också kan brukas till fördärv. Det
skulle inte stå i överensstämmelse med kristna tankegångar, om det blott
var människans herravälde över naturens krafter och ämnen som fram-
kallade Guds vrede. Detta berodde inte på människans hjälpmedel 

-byggtekniken 
- 

utan på människans motiv till tornets byggande 
- 

att
vilja nå in i himlen utan Guds hjälp. Byggnadsverkets materiella oändlig-
het är i sig självt oangripbart 

- 
det är människans oändliga högmod,

som får allc att sluta med katastrofen. Här liksom annorstädes är det den
inre läggningen det kommer an på.

Slutligen finns det i den nämnda betraktelsen över Kains och Sets efter-
kommande en nästan ofattbart falsk föreställning om tekniken och den
jordiska tillvaron i största allmänhet. Det förefaller, som om detta att
>)anropa Herrens namn> uppfattas som den absoluta motsättningen till
att arbeta med tekniska uppgifter. Gör man det, smyger man sig över i
Kains läger och går förlorad. Vad skall man då säga om alla de talrika
vetenskapsmän och tekniker som under årtusendenas lopp både har varit
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hängivna sin vetenskap och teknik och anropat Herrens namn? Hör New-
ton, Lavoisier och Pasteur till Kains släkt? Eller Frauenhofer, Mendel och
Marconi? Alla de nämnda 

- 
som kan utökas med oräkneliga and,ra *

förenade en mycket betydelsefull vetenskaplig och teknisk insats med
en uppriktig kristen tro. Är det deras f.el, att kulturlivet har kommit
pä avvågar? Om så är fallet, är det inget annat att göra än att av.vara
den moderna, ja, d,en gamla tekniken med dess bedrifter och upptäckter.
Vi kan då inte tillåta oss att höra på radion, ty Marconi tillhorde Kains
släkte. Vi kan inte slå upp almanackan, ty lagen om månens och plane-
ternas rörelse uppfanns av Newton, som också tillhorde den. Bonden kan
inte arbeta med växtförädling, eftersom denna bygger på Mendels ärft-
lighetslagar. Stadsbon fär läta bli att gå på bio, att äka spårvagn, ja, att
överhuvud taget bygga en stad 

- 
ty det gjorde ju Kain. Hela tillvaron,

så som vi känner den, blir kort sagt fullkomligt omöjlig. Som tidigare
nämnts, är en sådan uppfattning om inte hycklande 

- 
varför följer aldrig

dess profeter sina egna råd 
- 

så i varje fall cynisk, eftersom den i sina
konsekvenser innebär, att den berövar flertalet av jordens invånare varje
existensmöjlighet. Lyckligtvis står den också i absolut motsättning till
kristendomen, som inte är någon primitiv åkerbrukstro, som man tycks
arrta i dessa kretsar, utan en universell religion.

Saken är helt enkelt den, att typen för den kristna människan varken
är Prometheus, babelstornets byggmästare, Kain eller Set. Utan Adam.

Den förste Adam fick i paradiset Guds uttryckliga medgivande att
ta jorden i besittning och härska över dess rikedomar. Gud välsignar män-
niskan och säger: >>Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen
jorden och läggen den under ed,er; och råden över fiskarna i havet och
över fåglarna i himmelen och över alla djur som röra sig på jorden. . .
Jag giver eder alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med
fröbärande trädfrukt; detta skolen I hava till fr;da.> Vem kan i dessa

ord undgå att se, att människanbär på ett kall till kulturell verksamhet?
Kultur betyder just odling, av jorden och av den människoande, som
skall växa och utvecklas under kampen att tag jorden i besittning; det
betyder att erövra herraväldet över jordens krafter och att använda dem
till gagn för det växande släktet. I befallningen till Adam ligger som i
ett nötskal hela vetenskapens och teknikens historia och väntar pä att
få utveckla sig genom årtusendena, intill dess människan en gång verk-
ligen blivit herre i det hus Gud har givit åt henne att bebo. F{ur kan
kristna i det tjugonde århundradet våIja Prometheus eller den kulturfient-
lige Set som förebild?

Här invänder kanske någon, att berättelsen om Babels torn är ett bevis
f& att människan inte var mogen att bli utrustad med en så väldig makt
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och frihet. Det var ju med teknikens hjälp tornbyggarna fann utlopp
för sitt h<;gmod att nå in i himlen utan Gud. Här måste man först
såga, att hade dessa människor inte haft tekniken, hade de säkert funnit
utlopp för sitt hOgmod pä annat sätt. Detta utesluter emellertid tnte, att
människan faktiskt har visat sig ur stånd att ta sitt öde i egen hand.

Eller med andra ord, det visar syndens realitet. Men här låter teologin
oss se den andre Adam, eller Kristus, vilken i inkarnationen har återknutit
den forbindelse mellan människan och Gud som blev avbruten genom

den förste Adams uppror. Hur ställde sig Kristus till tekniken? Var det

nödvändigt att förkasta den förste Adams kallelse till teknisk verksamhet

Iör att reparera den skada hans avfall hade vållat?
En blick på evangelierna är tillräckligt för att visa, att detta inte var

förhållandet. Kristus kräver omvändelse, ånger och bot och tro av män-
niskorna. Hans förkunnelse om Gudsriket som något inre betyder, att
det är människans onda vilja som måste ersättas av den goda viljan, vilken
är en av nådens frukter. Men det år aldrig hos Kristus tal om att män-
niskosläktet skall uppge sin kallelse att ta jorden i besittning. Tvärtom,
även i detta avseende är Kristus kommen för att fullkomna, inte för att
upphäva eller ödelägga. Hans gärning betyder inte, att släktet fär ett
nytt ändamål med sitt jordiska verk, utan att det gamla ändamålet be-

kräftas och förnyas. Kristus talar i sina liknelser gång på gång om arbetet
med jordiska fc;rhållanden utan att med ett ord antyda, att det i dessa

verk som upptar människorna skulle finnas något förkastligt. Han upp-
fordrar människorna till att inte låta sig uppslukas av denna världens
ting och erinrar om andens primat, men aldrig om att ge upp den verk-
samhet som Adam fick sig tilldelad. Arbetarna i vingården skall inte
överge sina vinstockar och druvpressar. Bonden, som bygger sina lador
allt större, skall inte riva dem utan blott låta bli att ha sin enda tilltro
till sin rikedom. Han bekräf tar) att intill den yttersta dagen skall ont
och gott arbeta samman vid samma kvarn på samma åker. Ja, genom

själva sitt exempel visar Kristus, att tekniken är ett sant mänskligt arbete.

När han låter sig födas som en timmermans son, kan de kristna inte däri
se en tillfällighet utan en bekräftelse på att snickarens hantverk i fort-
sättningen är Gud lika välbehagligt som det alltid har vaÅt. 

- 
Och i

snickarens hantverk ser vi en symbol för all hantverksmässig och teknisk
verksamhet både dessförinnan och senare. Hade Kristus framtrått som en

son till en präst eller en levit, kunde man kanske dari ha sett en diskvali-
ficering av det praktiska yrket. Men timmermannens son har för all efter-
tid gjort diskussionen om teknikens gudsvälbehaglighet meningslös. Hade

han låtit sig födas i det tjugonde århundradet, hade han kanske framtrått
som arbetare på en flygplats eller i en radiofabrik 

- 
då förutsatt att
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tekniken hade varit i stånd till att frambringa radion och flygmaskinen
utan den mäktiga impuls till teknisk verksamhet, som kristendomen har
tillfört världen. Men han hade knappast framträtt som en landsortspräst,
som tror sig visa Gud sin respeht genom att fördöma tekniken och särta
likhet mellan omoral och forskarbegär. Kristi liv visar därför mer än
något annat, att Gud inte är medelmåttighetens gud, som är avundsjuk
på människans erövringståg genom världen, utan att han är den samme
Gud som i paradiset angav riktningen för mänsklighetens jordiska ut-
veckling från dess stamfader.

Olaf Peelersen

INTRYCK FRÅN EN RESA I INDIEN

Såsom medlem av den svenska arkeologiska expeditionen till nordvästra Indien
under fil. dr Hanna Rydhs ledning vintern 79t2-5t har Dagny Arbman under
några månader kommit i kontakt med indiskt liv och tänkande och delger här
Credo's läsare några av sina intryck.

an märker snart, när man kommer till Indien, att man inte skulle
förstå mycket av förhållandena där, om man inte ser dem mot

bakgrund ay den mångtusenåriga religiösa traditionen. Det skulle vara
som att försöka förstå Europas medeltid utan att taga hänsyn till kristen-
domen. Och det var faktiskt ganska ofta som det fOll sig naturligt att
göra jämförelser med kanske framförallt den äldre medeltiden, då det
metafysiska var en s.iälvklar realitet,

Det var en märkvärdig erfarenhet att möta ett folk, som var djupt
religiöst utan att vara kristet. Visserligen går den kristna traditionen i
Indien tillbaka ända till det första århundradet och man håller före att
aposteln Tomas själv skulle ha grundat de första församlingarna. Och
katolsk och även protestantisk mission har varit livligt verksam. Men
icke desto mindre är de kristna en mycket liten minoritet i den samman-
lagda folkmängden. I södra Indien finns stora, framförallt kamlska, för-
samlingar, men i norr är dec långt mellan de små kristna öarna.

Vi landade i Bombay jwlaf.tons morgon i behaglig sommartempera-
tur. Bouguinvillean blommade i kaskader och röda julstjärnor i stora
buskage. Bombay har över 70 000 katoliker och midnattsmässan ägde rum
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under bar himmel i närvaro av en oöverskådlig människomassa. Altaret
var uppfört på en estrad med draperier och baldakin i rött och gult och
den praktfulla pontifikalmässan celebrerades av biskopen av Bombay, nu
den förste indiske kardinalen. Kören sjöng julsånger och Stilla natt, heliga
natt, ljöd över de mörkhyade människorna i vita bommulskläder och
mjukt draperade saris.

Redan på vår andra dag i Indien såg vi ett av de gamla berömda temp-
len, nu sedan länge ur bruk. Det var Shiva-templet på Elephanta-ön
utanför Bombay, ett i klippan inhugget tempel med väldiga reliefer från
Gupta-tid, den indiska skulpturens klassiska period, 300-500-talet e. Kr.,
framställande Shiva i olika situationer och funktioner. Närmast ingången
till huvudtemplet ser man den dansande Shiva. Det är Shiva som skapare.
Hans dans har kosmisk funktion. Genom rörelsen i sina lemmar sätter
han universum i rörelse, men själv f0rblir han orörlig. Det visar det
lidelsefria, harmoniska uttrycket i hans ansikte. På andra reliefer ser man
honom tillsammans med sin lilla hustru Parvati. Det lyser en förklarad,
stilla lycka från dessa bilder. Aldrig had,e jag uott att de skulle vara så

vackra. När man ser bilder från indiska tempel, fär man ofta mest in-
tryck av ett oroligt myller av figurer. Man måste se dem i verkligheten
och se detaljerna och ansiktsuttrycken för att känna den transcendentala
dimensionen.

Mest imponerande är centralreliefen, en kolossalbild av Shiva (endast
huvud och axlar) med tre ansikten. Shiva såsom det gudomliga i dess tre
aspekter, Skaparen, Uppehållaren och Förstöraren, eller som man hellre
skall säga, Upplösaren. Det högsta Väsendet, som liksom i en kosmisk
lek, Lila, skapar ut ur sig själv, uppehåller till en tid och sedan åter upp-
löser de individuella former, som endast ar Mayas slöja, en illusion, som
skall lösas upp och låta det som var verkligt i dem återgå till sitt gudom-
liga ursprung. Så har man velat symbolisera den absoluta enheten hos

det gudomliga, som bara uppträder under skilda former och namn i an-
slutning till sina skilda funktioner.

Från Bombay reste vi till Aurungabad, varifrän man kan komma till
de två stora grottempelområdena Ellora och Ajanta. I Ellora finns
både hinduiska, jainistiska och buddhistiska tempel med väldiga salar

inhuggna i klippan. Det förnämsta templet dr frän 700-talet e. Kr.
Ajanta är helt buddhistiskt med kloster och tempel i en lång serie, huggna
in från den branta sluttningen av en väldig, halvmånformig ravindal,
helt avskild från yttervärlden. De har kommit till under en följd av
århundraden, från ett par hundra år f. I(r. till 600-talet e. Kr., och sedan

övergivits i och med att buddhismen praktiskt taget försvunnit från In-
dien. Det var en gång en berömd vallfartsort, dit pilgrimer drog i stora
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skaror, och har nu blivit en slags nationell vallfartsort. Man tycker fak-
tiskt att man ser de buddhistiska munkarna med rakade huvud och saffrans-
gula dräkter vand.ra längs stigarna, dår de små randiga ekorrarna nu
kilar. Det som ligger utanför de branta klippväggarna, dår gamarna bor,
har liksom upphört att finnas till och atmosfären är genomträngd av

bön och meditation på samma sätt som i isolerade kontemplativa kloster
i katolska länder.

Det var nog här som jag för första gången riktigt pä allvar ställdes
inf& frägan: Vad och hur mycket är objektivt riktigt och av objektivt
värde i det indiska tänkandet, dvs. står i överensstämmelse med kristen
uppenbarelse och lära? Den frågan skulle komma igen i olika samman-
hang. För att ge ett uttömmande svar på den skulle inte ett helt livs
studier räcka till. Men jag tror att man kan ha som enkla grundprinciper:
dels att inte avfärda och fördöma det man inre känner och alltså inte
kan bedöma, dels att inte tolka in sina egna tankar i sammanhang, där
de kanske är alldeles väsensfrämmande, och slutligen att försöka fä fram
en jämförelse på några väsentliga punkter, som man kan ha som fix-
punkter och från vilka belysning kan kastas ut i vidare cirklar.

Det skulle visa sig att det inte var så enkelt att genomföra dessa prin-
ciper och särskilt att det inte var så lätt att skaffa sig de där fixpunkterna
bland de oerhört mångskiftande företeelserna i det motsägelserika Indien.
Men jag tror inte att jag bröt mot dem i en situation, d;r jag först kände
mig litet tveksam, hur jag skulle bete mig. Det var i Den heliga tandens

tempel i K a n d y på Ceylon, en av buddhismens största helgedomar. På

Ceylon är buddhismen ännu levande, liksom i stora delar av Bortre Orien-
ten. Munkar i gula dräkter tog emot blommorna, som de trogna bar pä

ett blad på sina upplyfta händer, som på gamla processionsbilder, och
lade dem i en driva på altarbordet framför reliken. lag lade mina blom-
mor, som man stuckit i handen på mig vid ingången, försiktigt på ett
sidobord, som ett tecken pä att jag respekterade den längtan efter gemen-

skap med det heliga, som här kom till uttryck.
Det första >levande,, tempel vi kom i kontakt med var Lakshmi-Birla-

templet i D e I h i, en helt modern, av privata medel påkostad, och myc-
ket påkostad skapelse. Konstnärligt sett egentligen ganska gräslig, men
ett märkligt uttryck för indiernas religiösa tolerans, Det var nämligen
avsett för alla konfessioner inom det stora riket, som bygger på Veda-
arvet, och öppet även för europder och amerikaner. Det hade också ett
slags guest-house, där vem som ville fick bo gratis under förutsättning
att han stannade minst tre dagar. För hinduismen, som rnan samrnanfatt-
ningsvis kallar Indiens religion med alla dess olika kulter, är den tanken
främmande att alla skulle vara förpliktade att ha en och samma tro. En
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Ramakrishna, som levde på 1800-talet och som spelat så stor roll för
Indien och även i någon mån, främst genom sin lärjunge Vivekananda,
för Västerlandet, särskilt Amerika, ägnade sig framförallt åt kulten av
gudinnan Kali, men levde sig också under en tid in i kriscendomen och
även muhammedanismen, utan att därför anse sig eller anses som avfäl-
1ing. Detta sammanhänger bl. a. med förställningen om auatarerna, dvs.
inkarnationer av det gudomiiga, och som sådana kunde han se både
gudinnan Kali, Krishna, Kristus, Muhammed osv.

Att den teoretiska religiösa toleransen, som särskilt kommer fram i
vissa reformrörelser inom den moderna hinduismen, inte alltid morsvaras
av en praktisk sådan, beror i hOg grad på kastväsendet, som rest oöver-
stigliga murar mellan hinduer och muhammedaner, mellan hinduer och
kristna. Och särskilt på en punkt har den konkreta verkligheten nu
under de sista åren kommit att stå i en skärande kontrast mor det vid-
synta idealet. Jag tänker på de fruktansvärda, blodiga massakrerna mellan
hinduer och muhammedaner i samband med Partition, dvs. avskiljandet
av Pahistan från Indien med de väldiga folkf<;rflyttningar, som blev en
följd av att Pakistan är ett muhammedanskt land. Där har sannerligen
inte de fridsamma indierna föregått med något gott exempel. Det är de

nationalistiska känslorna som här fullständigt tagit överhanden, liksom
<ie gör på så många områden i det nya, självständiga Indien.

Det som kanske mest förbryn", iru-tingen, som kommer till Indien,
är väl mångfalden av de gudar och gudinnor som dyrkas. Om man sedan
råknar dem i tiotal, hundratal eller tusental kan egentligen göra det-
samma. För det enkla folket är naturligtvis de olika gudarna självständiga
personligheter, som man ofrrar till, för att de skall ge en den hjälp man
behöver. Ganesha, elefantguden, Flanuman med apansiktet osv. I den
trakt, där vi bodde, fanns t. ex. en gud, som skyddade för ormbett. Men
bara licet mera tänkande människor talar om Gud i singularis och ser
de olika gudarna som aspekter av den gudomliga principen, genom vilka
man kan komma i kontakt med det gudomliga. Vår tolk och kontaktman,
en indisk major, som om dagarna var kladd i uniform eller europeisk
dräht, klädde sig om kvällarna i indiska dhotis och läste sina böner fram-
för en bild av Hanuman. Men han var likafullt övertygad om att Gud
år en, och att den individuella själen, atrnan, är identisk med Brahtnan,
världssjälen, den eviga principen, eller att mitt sanna jag, självet, är
identiskt med det Jag, som är allt verkligt, sedan man skalat borr den
yttre, skenbara verkligheten, som är Mayas slöja.

Det indiska religiösa tänkandet utgår från en polyteism, en dubbel

2 - s43ozr Credo. 35 : e årg. Nr t. rg54 t7



Dagny Arbman

sådan, skulle man kunna säga. De ariska invandrarna hade med sig en

mängd gudar och den inhemska, dravidiska befolkningen hade också en

mängd, närmast demoniska väsen, de flesta kvinnliga. Även om V e d a-

böckerna främst är uttryck för den härskande ariska överklassens

religiösa tänkande, så kommer säkert redan där och framförallt i den

senare utvecklingen en mängd dravidiska element in.
Man har inte kunnat komma till någon riktig klarhetbetåfrande Veda-

böckernas ålder. De äldsta delarna, som består av gudahymner och sånger,

avsedda för kultiskt bruk, går i varje fall tillbaka före 1000 f.Kr., enligt
somliga mycket, mycket längre. Redan här finns emellertid ett sökande

efter en enhet i mångfalden. Jag citerar en strof ur Rig-Veda:

Man kallar det Indra, Varuna och Mitra,
Agni, den skönvingade himlafågeln.
Många namn ge diktarna åt det sorri blott är ett.
Man kallar det Agni, Yama, Matarishvan.

Här finns också fröet till två uppfattningar, som skulle kämpa med
varandra i fortsättningen och som delvis inte kan skiljas frän varandra:
dels att världen styrs av en opersonlig prhtcip, som också gudarna år
underkastade, och dels att ett personligt uäsen styr världen enligt en lag
som utgått från honom.

Den senare Veda-perioden, ofiermystikens tid, som man räknar till
750 f.Kr., ger oss redan den tanke, som man sedan skulle bygg" vidare
på och som man väl kan säga skulle komma att dominera hela det indiska
tänkandet, trots de protester, som kommer fram i olika sammanhang
(t. ex. i den dualistiska Sankhyalåran), Denna tanke, man skulle nästan
kunna säga denna ekvation, är attnan: Brabman.

I U p a n is h a d e rn a, som är prästerliga tolkningar av Veda-böcker-
nas riter, en slags religionsfilosofiska utläggningar, om man så vill, ut-
formas denna tanke vidare, för att slutligen systematiseras i Vedanta-

filosofi.en, som är ett av de radikalaste monistiskd system historien kan
uppvisa och vars förnämsta tånkare är Shankara, som levde på coo-talet
e. Kr. Monismen antar en princip för tillvaron, i detta fall en andlig,
medan det materiella år illusion och intighet. Man kan kalla det för
panteism, om man vill. Här går alltså en verklig gränslinje gentemot
kristen tanke med dess begreppspar materia och ande, kropp och sjäI.

Det är i Upanishaderna man för första gången finner siäIauandrings-

tan,k-eu. och den därmed sammanhängande karrtalärarc, en orsakslära om
det nödvändiga sammanhanget mellan våra gärningar och vårt öde, som

vi i viss mån själva kan avgöra. Med dessa tankar sammanhänger också

det pessimistiska draget i det indiska tänkandet, strävandet att liksom
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draga sig undan den aktiva tillvaron, som bara skapar nya orsakskedjor.
Och därmed sammanhänger också sökandet på olika sätt av k"unsk-ap,

hur man skall kunna frigöra sig från kretsloppet och det därmed för-
bundna lidandet tör att. likt vågor, som rörts upp och vandrat en rid,
slutligen sjunka tillbaka i det verkliga varats ocean. Alla de olika system
som vuxit fram är liksom metoder att uppnå slutmålet, antingen på
kunskapens, insiktens väg, eller på en psykologisk-asketisk väg, yoga-
vägen.

Indien har inte samma gränsdragning som vi mellan tro och vetande.
Om också rationalismens kamp med traditionalismen och därmed fram-
växandet av den indiska logiken börjar redan med Buddhas tidevarv 

-och indierna anser sin logik betydligt mera framstående än vår väster-
ländska 

- 
så kvarstår alltjämt den indiska böjelsen att utvidga de logiska

kategorierna bortom den punkt, d;r de förlorar sin logiska betydelse.
Västerlänningens mentalitet år logisk, hinduens är kosmologisk, säger den
indiske författaren Shridharani iMitt lndien. Den traditionella kunskapen
är liksom ett förstadium till den intuitiva kunskapen, som når längre
och som når sitt rr'äl i satnadbi, det upplysta tillstånd, där själen upplever
sin identitet med Brahman. Samadhi bryter karmakedjan och därmed
också själavandringen.

Vedanta 
- 

i dess vidaste bemärkelse 
- 

så som man kan se det
formulerat i dag, är Veda-filosofien, och är alltså liksom det filosofiska
extraktet inte bara ur Veda-böckerna själva, uran av all den litteratur,
som ända fram till vära dagar förklarat och utvecklat deras lära. Och
på det sättet är den liksom den filosofiska basen f.ör alla olika sekter, för
hela hinduismen. Reducerad till sina grundelement vill den t. o. m. vara
minsta gemensamma nämnare för all religiös tro.

Men hur vill den då komma till rätta med alla motsättningar sorn
finns redan inom hinduismen, t. ex. problemet om monism och dualism?
Vi har sett att Vedanta är en monistisk filosofi. Atman : Brahman. Mot
denna monism har upprepade gånger under historiens lopp olika tänkare
och sekter opponerat sig och sagt: Denna identitet utesluter all ömsesidig
kärlek, nåden från Guds sida och tillbedjan i kärlek och det ödmjuka
mottagandet. trän rnänniskans sida. För all del, var så god, säger Vedanta,
människan fär gårna tro, i sin okunnigbet, att hon dyrkar skaparen. Det
är ett nödvändigt stadium i den andliga utvecklingen. Den sanna mo-
nisten föraktar aldrig dualismen. Och just därför atr indierns mentalitet
är så fundamentalt monistisk har han ingen svårigher atr tro, am den
ende, opersonlige Brahman har ett oändligt antal petsonliga aspekter, kan
ses från lika många synvinklar som det finns dyrkare.

Problemet om det onda löser man också pä ett ganska finurligt sätt i
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belysning av karmaläran. Det onda finns, det. år ett empiriskt faktum,
likaväl som att det goda finns. Men det onda såväl som det goda står i
direkt förhållande till vårt karma i den värld som är Mayas spel. Frågan,
varför Gud tillåter det onda, är lika meningslös som atr fräga, varför
Gud tillåter det goda. Solen bränner den ene och värmer den andre, men
är varken ond eller god.

Det finns i dessa åskådningar mycket som kanske intellektuellt kan
vara en frestelse. De löser vissa problem på ett sätt som undviker kolli-
sionen mellan tro och vetande och det är inte så få västerlänningar, som
anslutit sig till dem, Aldous, Huxley t. ex. Det fu vål just systemets
öppenhet som gör, att det fu lätt att tolka in så mycket av kristet ma-
terial i det, att man kan känna sig hemma. Sällskapet Brahma samaj t. ex.,
som grundades på 1800-talet, egentligen för att rena hinduismen och
hejda den kristna missionen, har tagit upp många kristna tankar. I andra
fall måste jag nog säga, att logiken före{aller så besynnerlig eller tör vära
begrepp så obefintlig att man nästan får svindel. Så kunde t. ex. Vive-
kananda, som var en svuren fiende till europeisk logik, när man före-
brådde honom att han i går sagt tvärs om mot i dag, svara: >Ja, det var
i går det.> Och inte bara detta. Ofta säger man en sak för att i nästa
ögonblick påstå att också motsatsen är sann.

r&

I(ommer man in på den rena tnystikens omräde finns emellertid för-
bluffande likheter med kristen lära och i avseende på nåden både med
protestantisk och katolsk uppfattning. Och vad beträffar mystikens måI,
som indierna kallar sanradbi och de kristna unio ncystica, sä år det min
övertygelse, i den rnån jag vägar ha någon åsikt om det, att i bägge finns
samma objektiva verklighet, eller om jag skall uttrycka mig litet för-
siktigare för att inte säga för mycket, att i samadhi finns något av samma

objektiva verklighet som i unio mystica. Så är det också min övertygelse,
att den uppleuelse som Eckhart, den tyske dominikanen, som levde vid
övergången mellan 1200- och 1300-talet, uttrycker i begrepp, som på

vissa punkter blir förklaradc för monistiska och panteistiska och följakt-
ligen heretiska, att själva hans upplevelse är autentisk, men förvanskas,
när den skall kläs i ord och fogas in i begrepp, därför att den helt enkelt
inte kan konceptualiseras.

Det var omöjligt att inte fundera över sådana här saker under vår
vistelse i den lilla ökenstaden Suratgarh i provinsen Bikaner t.ex.
när Vishnu-templets klockor ringde om kvällarna, som när man ringer
Angelus i katolska länder (Vishnu-kulten har f. o. det gemensamt med
kristendomen, att den ser på människans förhållande till det gudomliga
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som ett personligt förhållande av ömsesidig karlek). Eller när någon
plötsligt i en ström av m€r eller mindre korrekt engelska förklarade: Ni
och jag år ett. Det gudomliga i oss är ett och detsamma och ett med

Brahman. Eller när vi märkte vilken roll rituella handlingar spelade även

för det enkla folket härute.
Man kan inte undgå att märka, i hur hög grad själauan'd'ringstan'ken

satt sin prägel på Indien. Människans hela attityd inför tillvaron blir en

annan. Det år ju klart, att om detta livet bara år en av en oändligt lång
serie av existenser, så kan det inte ha så stor betydelse, under vilka yttre
forhållanden man lever, som om det är det enda. De materiella förhål-
landena, framförallt den materiella komforten, spelar förbluffande liten
roll. Och den som år tiggare i dag, kan i går ha varit en förmögen man,
som gått ifrän alla sina ägodelar för att söka det absoluta värdet. Det
har också till ftiljd att människan mycket l^ttare glider ut ur oiika jordiska
förhållanden, ja, även ur jordelivet självt.

Och detsamma gäller h-armaläran, enligt vilken varje människa är an-
svarig för sin egen situation, som är lika med summan av hennes gär-
ningar i föregående existenser. Det är oundvikligt att en sådan moralisk
kausalitetslära inte kan skapa någon stark känsla av ansvar gentemot
medmänniskorna. Man skall visserligen älska sina medmänniskor för det
gudomliga som finns hos dem. Man skall också taga hand om sin familj
och sin släkt. Sådant är starkt framhållet redan i Veda-böckerna. Men
det är ändå ett långt steg f.rän detta att älska sina medmänniskor såsom

tillfälliga vågtoppar, som skall sjunka tillbaka och upplösas i varats ocean,
till det varmt personliga tonfallet i Kristi ord: >Vadhelst I haven gjort
mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.>> Det
är nog så, att begreppet barmhärtighet i verkligt kristen mening knappast
rymmes i denna tankevärld. Kanske bör man här göra ect undantag för
Gandhi, som av oändligt många betraktas som denna tidsålders av^tar.
Men så var han också djupt genomsyrad av kristen lära.

Det är också klart att denna karmalära inte heller kan främja den
sociala ansvarskänslan, i varje fall inte utanför kasten. Om det är strmman
av en människas gärningar som gör att han befinner sig i den eller den
sociala positionen, i den eller den kasten, kan ju inte hans medmänniskor
i andra kaster och inte heller staten vara arrsyariga dårför. Man får inte
heller glömma, att den sociala indelningen också går tillbaka på de heliga
skrifterna. Sedan 1910 är kastväsendet i och med den nya konstitutionen
i princip upphävt, men man sopar inte borc från en dag till en annan
en struktur, som utvecklats organiskt under årtusenden och från några
enkla celler har blivit en komplicerad vävnad. Kastr'äsendet innebär sett
med europeiska och även med framstegsvänliga indiska ögon skriande
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sociala orättvisor, men har i vissa avseenden genom kastens sociala själv-
styrelse givit ett stöd och en stadga även åt de missgynnade grupperna,
som vårt proletariat inte hade, innan det skapades fackföreningar, syndi-
kat osv. Och vad är egentligen detta annat än en form av kastväsende.

,t

Och här är väl just den punkt, där kristendomen kan sätta in sin
sprängkil, och där det är oändligt viktigt, att det inte i stället blir kom-
munismen som gör det. Jag menar nu inte att d,et skulle gälla det sociala
planet, utan i begreppet de heligas samfund och i allas absoluta likställighet
och gemenskap i kommunionen.

Det är påfallande och det samstämmiga vittnesbördet från de präster
och munkar jag kom i någon kontakt med därute (de var nu tyyärr inte
så många), att det bara år bland det enkla folket som konversioner före-
kommer. De intellektuella har liksom inte något behov av det. De kan
taga upp kristna tankar och smälta samman dem med Veda-traditionen
och då framförallt med den linje, som bygger på bhakti-marga, hån-
givenhetens väg, och som kan föras tillbaka ända till Bhagavad Gita,
långt före Kr. f. Men de övergår inte till kristendomen.

Det enda sättet att nå de intellektuella är nog genom präster, som är
tillräckligt hemma i det indiska tänkandet för art kunna sätta in på de

punkter, där kristendomen kan föra den indiska tanken vidare, törklara
för den vad den söker och avsluta den genom att gä längre.

En sådan man, och en mycket märklig man, är pater Jules Mon-
c h a n i n, en fransk präst, som lever i sydöstra Indien i närheten av
staden Trichinopoly och som arbetar på att förstå Indien Iör att. föra
Indien till att förstå Kristus.

Hans tanke år att man måste taga vara på de rikedomar som finns i
indisk fromhet och kontemplativt liv och kanalisera in dem i kristen lära
och kristet liv och frarrrf.örallt kanske skapa fram en form för klostediv,
som är en sammansmältning av dessa element. Han har bl. a. tillsammans
med Dom Le Saulx nyöversatt Psaltaren till tamilspråket och därvid
försökt utnyttja vissa av den hinduiska terminologiens uttrycksvärden.

Jagtråftade honom aldrig personligen, men jag har varit i brevkontakt
med honom. I en artikel i Dieu Vi.uant (nr 3 ), L'Inde et la vie contempla-
tive, lägger han fram en del av sina tankar, Och man förstår, hur oerhört
djupt han trängt in i indiskt tanke och mystik, och hur han tänker sig

att de skall kunna fullkomnas i kristen tro.
Här visar han t. ex. att karmabegreppet och själavandringstanken är

ett slags utsträckning på ett tidsligt-rumsligt plan av föreställningarna
om arvsynden och skärselden. Både Indien och kristendomen är överens
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om att reningen från synden inte kan ske inom loppet av ett liv 
- 

annat
än för helgonen 

- 
och att någon form av rening efter detta måste vara

möjlig. Vi kallar det Skärselden och indierna kallar det Samsara, själa-
vandringen.

Han visar också, och detta är mycket väsentligt, att Indien lret att det
absoluta är ett och osammansatt, men anar att denna enhet döljer ett
rikt liv, som man inte kan begreppsmässigt formulera, men vars element
man kallar sat, cit, ananda. Sat år vara eller snarare existens, cit år tanke,
kunskap, ananda är salighet med allt vad det innefattar av hänryckning
i kärlek. Indien väntar, utan att veta det, uppenbarelsen ay det kristna
Treenighetsmysteriet, Fadern, som är den som är, Sonen, som är Ordet,
och den Helige Ande, som är strömmen av kärlek mellan de två första
personerna. Och han menar att särskilt den Helige Ande, som är när-
varande i alla andliga företeelser och som gör de heligas gemenskap, la
Communion des saints, till en allas immanens i var och en och vars och
ens i alla, är den som Indien framförallt väntar. Därifrån skall man
komma över till Kristus, till att se honom som en verklighet, som för-
verkligar, som skingrar allt det man sammanfattat i Maya, all illusion.
Genom Ordets inkarnation, föreningen av gudomlig och mänsklig natur
i Kristus, skall man kunna se, att hos människan inte bara den fc;rdolda

^tmar', 
utan också den individuella personligheten, är något verkligt. In-

dien har gått så långt i urholkandet, upplösandet av individualitetsbe-
greppet, att det först i Treenighetens superpersonalism kan återfinna reali-
teten i begreppen jag och du. Men atman har ontologisk verklighet,
existens, inte därför att den är identisk med det absoluta, Brahman, utan
genom det förhållande i vilket den står, liksom är invigd, till den absoluta
Treenigheten. Atman år kapacitet till hänryckning i Brahman. Vi hör
här en återklang av Thomas' ord, att det mänskliga intellektet år ca-

fiax Dei..

I ord med nästan profetisk klang uttrycker Pater Monchanin, hur han
tänker sig att Indien, när det nått kristen mognad, skall kunna förnya
det kontemplativa livet. Han skriver så här:

>De kristna, Iramför allt de kontemplativa, skall bönfalla den Helige
Ande, som förnyar jordens anlete, att skapa denna nya värld: ett Indien
helgat au Kristus åt den heliga Treenigbeten, Generationer, sekler kanske,
kommer att förgä, innan det kommer till. Må det åtminstone finnas 

-och från detta nu 
- 

kontemplativa öar, som en uppfyllelse av, till och
med mer än det efter helighet törstande Indien kunnat önska, och före-
bild (i det teologiska figura-begreppets mening) till denna underbara
Guds skapelse. För att den skall kunna växa fram och se dagens ljus och
fröjda sig i en evig Påskens gladje, måste apostlar, fjturan såväl som här,
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fArdjupa sig i Getsemanes ensamhet, själens och sinnenas natt, i 'den djupa
skogen'.>>

Det sista syftar på de indiska heliga män, som
i skogarnas ensamhct.

Så skulle den bön, som millioner människor bett
shadernas tid till den dag i dag är, bli verklighet
man vågat drömma om:

lever i kontemplation

i Indien från Upani-
och mera verklig än

Från overklighet led oss till verklighet.
Från mörker led oss till ljus.
Från döden led oss till odödlighet.

Dagny Arbman

DON CAMILLO OCH RöSTERNA

T)." helige Johannes av Korset hade en gång en vision. Det var natt
Lt/ och han såg den sovande staden, som bredde ut sig framför hans
fötter. På ett kyrktorn kunde han urskilja en djävul, fullkomligt orörlig
som en staty, med huvudet vilande i händerna, tydligen hade han in-
somnat. I fjårran såg Johannes ett kloster, som livligt kringsvärmades
av flera djavlar. Då vaknade plötsligt djävulen på kyrktornet och helgonet
frågade honom: >Varför sover du och varför år djåvlarna vid klostret
vakna?>> Djävulen svarade: >Jag kan kosta på mej att sova, för jag har
bara att bevaka stan; men mina kolleger därborta vid klostret får inte
unna sej ett ögonblicks vila, så viktig är deras uppgift!>

Liksom bröderna i klostret är den italienske byprästen don Camillo
kringsvärmad av djävlar, som gör livet svårt för honom, frestar honom
och rövar hans själaro, särskilt i pauserna mellan sammandrabbningarna
med kommunistledaren Peppone. Han hör röster utan att kunna säkert
såga varifÅn de kommer 

- 
om det är djävlarnas insmickrande röster

eller hans eget samvetes röst. Kristus är inte alltid där för att råda honom
eller göra honom {örebråelser; och han tiger många gånger i mycket
viktiga och avgörande frågor. Otvivelaktigt måste då don Camillo försöka
särskilja och förstå, han känner sitt ansvar. Han uppfattar det som en

feghet att helt enkelt välta över detta ansvar på sina överordnade, som
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ju står inför samma problem som han. Han måste själv försöka att se

klart.
Förra året var det återigen val i Italien. Ingen fruktade längre att

kommunisterna skulle kunna gripa makten, vare sig med legala eller
illegala medel, så som man hade anledning att frukta 1948. Don Camillo
erinrade sig mycket väl och inte utan scolthec sin egen insats den gången,
hans verksamhet inom och utom kyrkan för att Ådda de sina från kom-
munismen. Han sparade sej inte; hans medbröder inte heller. Det blev
också i motsats till vad som inträffade denna gång en storartad seger för
hans parti: Democratia Cristiana. Peppone hade med sammanbitna tänder
måst erkänna sitt nederlag och även detta var för don Camillo en kostlig
gottgörelse.

FIan märkte också att efter segern kom det till honom människor, som
han aldrig hade sett förr, vare r;g i ky.k"r, 

"11., 
i sin bostad, och om

vilka han yisste att de ställde sig fullkomligt likgiltiga eller till och med
fientliga till religionen. De kom heller inte till honom för att omvända
sig utan helt enkelt för atc göra honom sin uppvaktning, för att erbjuda
honom tjänster, för vilka de emellertid tydligt nog visade att de väntade
vissa motprestationer. Sedan dess hade dessa nya bundsförvanter gjort
honom många tjänster och han i sin tur hade visat dem mången älsk-
värdhet tillbaka men deras tänkesätt hade inte förändrats. Först hade
don Camillo känt sig smickrad, senare kände han ett allt större obehag.

Då hörde han de där rösterna, som han aldrig säkert kunde säga var-
ifrån de kom, först helt tyst, sedan alit starkare. Titta lite närmare på
dina nya bundsförvanter, sa en röst. Månntro det har lyckats dej att
omvända dem under de har fyra ären, att förmedla till dem ett djupare
inre liv? Moraliskt och mänskligt 

- 
ja, till och med vad religiositeten

betråfiar 
- 

så är de ofta underlägsna dina fiender, Peppones anhängare.
Du vet ju mycket väl att det bland kommunisterna finns människor,
enstaka personer, som förtvivlat hänger fast vid sin religion trots att
de som kommunister är exkommunicerade. Har det inte gått opp fOr dej
än att du rätt och slätt har blivit politiker och nu bara representerar
partiet, ditt parti, som för ögonblicket sitter vid köttgrytorna! Säjer man
inte att politiken är någonting smutsigt? Och du befattar dej ändå med
den? Åren efter kriget kunde du ursäkta dej med att det var fräga om
självförsvar och att det gällde att rådda landet från den kämpande ateis-
men. Men nu?

Nu fortsätter du att göra valpropaganda fOr ditt parti, det parti som
drar in Kristi namn i den politiska kampen och understöds av en katolsk
aktion, som missbrukar kyrkans namn politiskt. Och till räga pä allt
finns det en katolsk kamporganisation till, som efter kommunistiskt
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mönster kållar sig aktivister: de berömda Comitati Civici, som för fyra
år sen uppfann de bästa och mest bitande politiska slagorden och denna
gång är ännu slagkraftigare i arbetet.

Begriper du då inte att alltihop det dår bara är detsamma som att dra
ner och förnedra den kyrka som Kristus själv grundade och sorn därför
måste vara universell 

- 
det år jw att göra idel antikommunism av henne!

Begriper du inte att ni själva med alla era bästa avsikter är kyrkans argaste

fiender? Hon får inte trängas ner i dagens, i den politiska kampens och
kohandelns sump! FIon måste stå över den!

Det blir för mycket för don Camillo. Precis så talar ju kommunisterna

- 
vårjer han sig f&f;rad. 

- 
och känner vreden stiga upp i sig. I de

kommunistiska länderna skall kyrkan stilla låta strypa sig och om hon
fortfarande kan slå ifrån sig någon annanstans, så heter det genast att
hon spinner politiska intriger! Men kyrkan måste slå ifrån sig, så länge
det ännu är tid!

Rösten fortsätter utan förskoning. Att kyrkan stryps i de länder, där
kommunismen har makten kan på inga villkor råttffudiga att hennes

namn dras ner och missbrukas. Har det ännu inte blivit klart för dej
att kommunismen i Italien, den katolska världens h1årta, har blivit så

stark just dårför att katolikerna inte har gjort sin plikt? Den här kom-
munismen är straffet för det. Du vet jw att fattigdomen befordrar kom-
munismen och Iattigdom och elände botar man inte med allmosor. Du
vet det ju, du med, men du blundar. Dristiga sociala reformer är nöd-
vändiga. Om också inte dessa reformer är kyrkans uppgift, så ska hon i
alla fall inte understödja de samhällsskikt, som med alla medel stretar
emot så att reformerna varken kan genomföras eller först genomföras så

sent att de förfelar sitt syfte. Det är de människorna som kommer till
dej: ljumma opportunitetskatoliker eller religiöst likgiltiga och de kommer
utan att omvända sej. Du borde sky dem som pesten, för deras döda
kroppars tyngd drar ner, tynger ner, materialiserar vad som skulle vara
ande!

Svetten bryter fram på don Camillos panna. I detta ögonblick tycks
det honom som om rösten hade rätt och ändå vet han på samma gång
av egen erfarenhet, att det i kyrkan sådan som hon är finns mer ande

än i alla andra trossamfund i hela världen 
- 

vitglödande ande lik lavan
i ett mörkt jättestort berg. Han tänker på de franska arbetarprästerna
och deras outhärdliga anklagelse att kyrkan speciellt i de latinska länderna
>förborgerligats>> och att det är högsta tid att äntligen gripa till ätg*der
däremot.

Men rösten lämnar honom inte ett ögonblicks ro. Tortyren fortsätter.
Se dej bara om i historien, säger den nu. Kyrkans politiska historia är
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dess försvarares sorgebarn, det minns du nog från dina studieår. Du be-

höver inte gå längre tillbaka än till tiden för Roms erövring av de italien-
ska trupperna och den påvliga Kyrkostatens fall. Hela den katolska vårl-
den var uppskakad; det hette den gången liksom nu att det gällde att
försvara de oförgängliga kristna värdena mot de gudlösa. Unga män föll
den gången i den hopplösa striden. Det har inte ens gått hundra år sen

dess och redan ler du själv åt denna upprördhet och åt denna strid. Hur
många politiska misstag har inte vid det här laget blivit begångna! Kom-
mer inte din efterträ dare hår i prästgården att om hundra år le också

åt kapitlet med Peppone och skaka på huvet? Tänk efter och försök få
distans till din egen situation precis som om du vore i din efterträdares
kleder!

De här nya bundsförvanterna, som kommer till dej för att betyga dej

sin vördnad men utan att omvända sej, de betyder att kyrkan återigen
har stor makt, inte bara andlig, inte mindre världslig makt. I Förenta

Staterna har de katolska biskoparna en bankkredit, som andra biskopar
inte har 

- 
som representanter för ett >företag som erbjuder de bästa

garantier>). I Spanien är den stora makt hon har inte nog för henne, hon
vill ha ännu mer.

Har du märkt att denna stolta fasad av världslig makt inte kan dölja
det sorgliga faktum, att den andliga makten år i avtagande 

- 
och som

den är i avtagande! Har du tagit dej en funderare över de siffror som

visar hur många procent av Italiens befolkning 
- 

människor mitt i
hjårtat av den katolska världen 

- 
som om söndagarna gär i kyrkan eller

mottar påskkommunionen? En minoritet, övervägande kvinnor och äldre
personer. Hur många av dem skulle vid en forf<;ljelse fortfarande ha

modet att fortsåtta med detta religiösa existensminimum? Arbetarklassen
har till största delen avfallit från kyrkan, om också situationen här inte
är så elakartad som i Frankrike, >la fille ainde de l'Egliserr, kyrkans äldsta

dotter. Där har hela områden och hela skikt av befolkningen återgått till
fullkomlig hedendom och är i behov av ny mission. FIur ska bankkonton
och politiskt inflytande kunna uppväga sådana skador?

Och liksom allt detta inte var tillräckligt, så har också dina medbröder

s.y'älasörjarna blivit så få i förhållande till människornas massa, att det
bara år möjligt för dem att bevara sitt lilla arv som det är men inte att
fOröka det. I detta hårda, otacksamma arbete tyngas de också av en rent
ut sagt meningslös traditionalism, av en halsstarrig religiös byråkratism,
av ålderdomliga regler och former, på vilka de småningom förnöter sin

ungdomliga entusiasm och sina höga ideal. Tänk efter, don Camillo, om
inte dina år her i prästgården har blivit en besvikelse för dej, jämförda

med andan och forhoppningarna i din kallelses första tid! Har prästens
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ämbete verkligen givit dej det, som du hoppades av det? Tänk efter och
var åiig, även om det skulle göra ont!

Under den kommunistiska terrorn i öster utrotas prästerna småningom
och i väster hotar de att dö ut liksom en gång Nordamerikas indianer.
Om den nuvarande tendensen, den så kallade kallelsekrisen, som borjade
redan för länge sen, skulle fortsåtta ånnt några århundraden i samma
fallande kurva, hur kommer det då att ftirhålla sig med arvet, som ni
redan nu knappast mer är i stånd att beyara.

Don Camillo har blivit vit som ett lärft. Han är utmattad av harm
mot denna obarmhärtigt hårda röst. FIan vet att den överdriver och har
orätt men han vet på samma gäng att han i mycket inte kan säga emot
den. Han har med ens känslan att allt är till ingen nytta och att det
inte finns någon fast punkt i hans liv. Han märker till att börja med
knappast att rösten har upphört. att tala och att allting har blivit stilla
omkring honom, kusligt stilla. Sedan plOtsligt hör han en annan röst,
mycket olika den förra, och han lyssnar ivrigt, derfu att den är allde-
les olik.

Fortsätt du lugnt att driva politik, säger rösten. Därigenom gör du
inte bara din plikt utan du är också mitt uppe i en stor katolsk tradition,
som prövats som en nödåtgärd, när kyrkan varit trängd av sina fiender.
Kyrkan har ju sitt säte också på jorden och måste d;rf.Ar tillfälligtvis
nyttja jordiska medel för att säkra sin existens. En katolik skall inte bara
vara beredd att driva politik för sin kyrka (fast politiken vanligen inga-
lunda är någonting prydligt), utan han måste också vara beredd atc
kämpa för den som en soldat (fast kriget under inga omständigheter är
någonting vackert).

För tänk efter! Hur skulle hela Europa och hela västerlandet egentligen
se ut om inte kristna med vapen i handen hade slagits som lejon mot
morerna, sarazenerna och turkarna i Spanien, vid Poitiers, vid Vien, vid
Lepanto? Till och med riddarorden på Malta, johanniterbröderna, var
från början, en orden av sjukvårdare i det heliga landet och hade där
till uppgift att i den kristliga broderskärlekens ande sörja för de sårades

och sjukas kroppar och själar. Men de blev mot sin egen vilja av om-
ständigheterna tvungna till att bli gudsmän med svärd och harnesk och
atr utöva sin kärlek till nästan i beredskapen att försvara sig eller gå till
anfall. När de fanatiska muselmanerna trångde fram, fanns det inget
annat val. En gång blommande kristna länder i Mindre Asien har för
alltid gått förlorade, därför att de kristna inte var tillräckligt beväpnade
eller tvekade att försvara sin tro med vapen i hand eventuellt med
motanfall, när det inte längre förslog med blott och bart försvar. Dessa

hårda kämpar, dessa präsboldater, har möjliggjort helgonens liv och verk-
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samhet under senare århundraden, när anden då äntligen fann ro och

hade alla andra förutsättningar att utveckla sig i överensstämmelse där-
med.

Nu upplever vi en liknande hård och svår tid. Det räcker inte rned

att övertyga kommunisterna; de måste också bekämpas hänsynslöst. Den
kommunistiska ledningen 

- 
liksom en gång sultanen 

- 
förstår bara ett

språk: våld och makt. Det är inte sant att fattigdomen är kommunismens
förutsättning och att kommunismen ifall fattigdomen avskaffades skulle
försvinna automatiskt. Kommunismen drar bara sin f<;rdel ur fattigdomen
vtan att föråndra den, när den kommer till makten.

Trasproletariatet i det autoritära Spanien, i det demokratiska Italien
och det kommunistiska Jugoslavien har knappast förändrat sig under de

sista tretti äret 
- 

fullkomligt oberoende av de växlande politiska syste-

men. Trasproletärer uppstår inte bara genom de rikas egoism utan också

genom trasproletärens egen likgiltighet ochlettja. Sverige är bland andra
länder ett slående exempel pä att fattigdomen inte är en förutsättning
för kommunismen, för i Sverige finns det knappast längre några riktigt
{attiga men däremot finns det inte {å salongskommunister, som har sitt
inflytande. Kommunismen biter sig fast, oberoende av den sociala bak-
grunden! Den är en trossats.

Och de där bundsförvanterna som ger dej samvetsbetänkligheter? Be-

kymra dej inte för dem! De är säkert varken fromma eller några omvända
syndare och förväntar sej för det me$ta materiella fördelar av kyrkan;
men faktum att de närrr'ar sej kyrkan kan bara göra dem gott. Kyrkans
representanter ska inte bara umgås med de troende utan också med de

andra, Nåden kan verka de säregnaste under och Herrens vägar år rnänga

och för oss många gånger svåra att förstå. Det har redan hänt mer än

en gång, att en människa närmat sej Kyrkan av rent opportunistiska skäl

och att detta sedan fOrt till en ärlig och genomgripande omvändelse.

Kyrkans representanter har ingenting eller i varie fall inte mycket att
förlora på denna allians och bundsförvanterna har mycket att vinna på

den andligt!
Här känner don Camillo på nytt ett stort obehag, det obehag som han

alltid känner tillsammans med dessa bundsförvanter och grips åter av

motsägelselust. Men de dar bundsförvanterna binder ju oss till en sida i
den politiska och sociala kampen, säger han. På så vis kan vi ju inte nå

den andra sidan! Den kommer att \ara evigt misstrogen och upPfattat
alla vära försök till närmanden som krigslist. Vi får helt enkelt inte
överge de fattiga och förtryckta för de så mycket färre bundsförvanternas

skull!
Oroa dej inte för det, säger rösten igen. Om ni bara ville hålla er ovan
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stridsvimlet så skulle ni varken fä den eller andra sidan att lyssna. Isole-
ringen, ghettot, är redan i sig själv en 6ara för kyrkan. Det är därför
bättre att i striden understödja den sida, som står minst avlägsen från
kyrkans ståndpunkt och söka påverka den så att den kommer allt när-
mare kyrkans ståndpunkt, om också detta närmande följer av opportunis-
tiska skäI. Av två onda ting väljer man det mindre onda. Det har alltid
varit god taktik.

Den världsliga makten? Ja, det stämmer 
- 

den är stor. Man kan till
och med såga att kyrkan är så organiserad, att den koncentrerar alltmer
makt hos sig 

- 
men för att dess båttre sörja för själarna. Uppsåtec är

utan tvivel ärligt. Och risken att den ffu fU stor makt är inte stor, för
den fordrar för mycket av de troende för att kunna bygg" en på detta
vilande världslig makt. Hur många katoliker har inte bara för sina mänsk-
liga lidelsers skull avlägsnat sig från kyrkan, lät vara att de också på
samma gång högtidligt forklarade att de gjort det av vetenskapliga eller
filosofiska skäl! Om kyrkan verkligen bara eftersträvade världslig makt,
skulle den tvingas anpassa sina ideal efter de mänskliga svagheterna och
inte som den oupphörligt försöker i stället föra de mänskliga svagheterna
upp till sina ideal. Den världsliga makt som trots detta samlas hos den

- 
småningom liksom honungen i bikupan 

- 
plundras också alltid regel-

bundet på nytt! Det är en utveckling i sicksack som så mycket annat i
denna värld...

Du är orolig över att det ringa antal av dina får, som om söndagarna

går till kyrkan eller mottar påskkommunionen. Är der verkligen möjligt
att du inte vet om de djupa och många gånger osynliga rötter som kyrkan
har i människomassorna? Har du inte märkt att hatet mot kyrkan många

gånger bara år besviken karlekl Det må låta paradoxalt från din stånd-
punkt men så länge det finns hat finns det också hopp! Har du inte
märkt att du bara är maktlös mot likgiltigheten, inte mot hatet?

De som besöker din kyrka kan jämföras med en ö mitt i oceanen.

Uppifrån sett ser ön på den oändliga v^ttenytan liten ut men den är
översta spetsen av en hel kontinent under vattenytan, som bär den och
stiger upp ur havets mörka och okanda djup.

Tänk till exempel på kvinnorna som i de flesta religioner instinktivt
står närmare de religiösa traditionerna och förblir dem trognare än män-
nen. Kvinnornas värid har överhuvud någonting tidlöst över sig, den
ligger närmare de oföränderliga verkligheterna och är oberoende av män-
nens omvälvningar och uppfinningar. Hur många vilt antiklerikala eller
eljes antireligiösa män är inte genom sina kvinnor, genom mödrar, systrar,
hustrur eller döttrar, bundna till kyrkan med tusen osynliga elastiska

band! Kanske är de ofta så vilda därf<;r att de känner att de aldrig kan
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befria sig från dessa band? Det är bara en aspekt på den kontinenten
under vattenytan, som bär den lilla ön.

Hår reagerar don Camillo åter mot denna röst, som så skickligt for-
söker att vagga in honom i lugn och tillförsikt. Och den prästerliga yrkes-
krisen? Är det kanske också en normal företeelse, som i grund och botten
bara betyder, att kyrkan gär framät och blir allt starkare? Don Camillo
blir ironisk.

Vi lever i en materialistisk tidsålder, svarar rösten obevekligt. Materia-
lismen, såväl den organiserade och religionsfientliga i öster som den oorga-
niserade och välvilligt likgiltiga i väster, är en modeföreteelse och själv-
fallet ogynnsam för att människor skall mogna till det prästerliga kallet.
Men alla modeföreteelser, sub specie aeterni.tatis sett, försvinner, när män-
skorna liksom små barn, har tröttnat pä att leka med dem. En dag kom-
mer materialismen mer att inge äckel och mänskorna ska på nytt törsta
efter ett liv i ande. Skulle trots detta dragningen till det prästerliga kallet
inte blomma upp igen i detta nya klimat 

- 
så är det ju inte uteslutet,

att de katolska lekmännens roll blir allt större och att dessa åtar sig en
viss del av prästernas uppgifter, så som fallet var i de första kristna år-
hundradena. Kanske är yrkeskrisen ett tecken p& att kyrkan i detta av-
seende närmar sig en vändpunkt . . .?

Don Camillo stönar. Och fasthållandet vid gamla, dammiga traditioner

- 
exploderar han 

- 
som har överlevt sej själva för länge sen men ger

intrycket att kyrkan blir allt mera efterbliven och hankar e{ter i utveck-
lingen med en tragisk försening av ett halvt århundrade? Don Camillo
blir åter mycket upprörd.

I(yrkans konservatism, syarar rösten, är den enda möjliga vägen i en
tidsålder, om vilken också stora tänkare, som ingenting har att göra med
religion, ar övertygade att den är dekadent, dvs. innebär ett nedåtsti-
gande, att en gradvis försämring äger rum 

- 
trots de materiella fram-

stegen. Kyrkan leder i tidsåldrar, då det försiggår ett andligt uppåtstigande
och bromsar i tidsåldrar, då allt går mot en andlig dekadens. Människorna
i dag är fortfarande bara alltför benägna att lät^ sig förföras av den s. k.
r>framstegsmyten>>. Den naiva tron på den har en gång träffande sam-
manfattats av Giovanni Papini: aad sotn k-otntner efteråt Ar alltid bättre
än det so't1t uar f öre. Yad som kommer efterät. kan 

- 
tvärtom 

- 
y^ra

mycket sämre än det som var före och då finns det bara en enda mö.ilig
utväg, nämligen att bromsa, dvs. att vara konseryativ. . .

Så fortsätter det ständigt för don Camillo och den nya mer odeciderade
valntgången har inte gjort det låttarc för honom. Hans plågsamma kris
består i att han aldrig vet om det är den vakne och verksamme djävulens
eller hans eget samvetes röst. Han vet bara att den ena rösten har rått
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- 
till en viss punkt, Och att den andra rösten också har ratt 

- 
till en

viss punkt. Sedan suddas allting pä ett djävulskt sätt ut och flyter sam-
man. Någonstans i denna labyrint löper sanningens röda tråd. Men längs
vilka krökningar?

Gunnar D. Kutnlien

FRANCOIS MAURIAC

BREV TILL JÄCQUES RIVIBNE
Med anledning au korrespondensen Claudel-Gider

/l- vi, käre Jacques, fortsätter att i Gud leva lika essentiellt som vi
\t-lgör på jorden, så antar jag, att du inte kan vara oberörd av den
korrespondens mellan Gide och Claudel som publicerats av Fi.garo lit-
törai.re, och som berör den hemligaste punkten i varje fall i den ena arr

dessa två existenser. Sedan jag läst breven, har de hållit mig i ett tillstånd
av brinnande 

- 
men också en smula melankoliskt 

- 
drömmeri, i vilket

också du är inblandad: om du hade fått leva till den ålder som jag själv
uppnått, skulle du kanske liksom jag ha bevarat ett åldrat barns tilltro
till de äldre vänner som man beundrat och dyrkat. Jag kan ur djupet
av det hav av ljus, i vilket du lever, se din blick, full av sorg och före-
bråelser, riktad mot dessa brev som nu utlämnats tiil allmänheten, fastän
de egentligen bara är dokumenten i en redan överstökad 

- 
och förlorad

- 
rättegångr som inte intresserar mer än litteraturhistorikerna.

Du minns, vad dessa brev betydde för de ynglingar vi en gång var!
Vi hade visserligen inte då ännu läst dem, naturligtvis, men vi kände till
deras existens. Denna dialog mellan författaren till Grancles Odes och
författaren till Nou.rritwres terrestres berörde oss båda på ett alldeles spe-

ciellt sätt; de frågor som där skymtade var så oändligt mycket viktigare
än de egendomligheter som diskuterades i Coryclon. Vilken kristen tjugo-
åring kunde då undgå att känna sig sliten mellan tvenne frestelser:
Claudels Gud med hans fordrande kärlek 

- 
och den lockande vårld,

där >allt var tillåtet>?
t IJr volymen Lettres ouuertes, r9t2. Uppsatsen skrevs som synes, medan Andr6 Gide

ännu var i livet.
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Nu har vi alltså här denna korrespondens, profanerad om man så vill:
den påminner om de stackars möbler som blivit heliga för oss genom att
våra döda tangerat dem, de barndomsreliker som följt med ut ur det
sålda familjehuset och står och väntar på oss pä trottoaren, i det neutrala
solskenet före auktionen. Mer än alla stora händelser i det internationella
livet tvingar mig denna försäljning före vederbörandes bortgång att se i
ögonen det uppenbara faktum, att vi tillhör ett samhälle som befinner
sig i full likvidation.

Jag skall försöka besegra min oro. Med din hjälp skall jag försöka ur
dessa brev destillera fram en läxa som berör oss båda 

- 
h<;ll jag pL att

säga 
- 

liksom det skulle vara min sak att med mina ynkliga bekymmer
grumla din ofattbara frid, käre Jacques. Dessa patetiska brev tvingar mig
att grubbla över ett visst sällsamt djur och dess livs-rillkor 

- 
skriftstäl-

larens, dvs. den grupp som jag själv tillhör, och som också var din miljö
och dess lagl att inte lämna denna jord utan att först ha utsagt allt om
oss s;'älva, utan vissheten att den dossier, som vi efterlämnar, är komplett,
att inget dokument har förskingrats, inte ens det som kan bli det för värt
minne mest komprometterande.

Efter Jean-Jacques, efter Chateaubriand är det inte verket som betyder
något utan det författarens drama som det kommenterar och som det ut-
fyller med ett visst antal bilder. Det hela utspelas, som om författaren
inte tvivlade på sin mission, vilken är att i seklers sekel markera en tydligt
avgränsad människotyp: porträttet måste fullbordas, och ingen f.fu där
vidtaga ens den ringaste justering.

Hos Andr6 Gide är denna inställning ytterligare intensifierad genom
att den hos honom har en moralisk karaktär: den man som skrivit Cory-
don, och som valt att var'dra {ram i livet med blottat ansikte och med
masken i handen, ville att våra efterkomlingar skulle kunna tränga ännu
djupare in i kunskapen om sig själva: han skänker dem därför de hemli-
gaste dokument, dessa anteckningar, där den icke-bedjande människan
försöker finna tröst för en börda som hon misströstar om att själv orka
bära: som om hon grävde ett hål i marken och där dolde sitt ansikte,
som om hon i ett okänt öra viskade sitt ödes outsägliga hemlighet. Jag
kan alltså förstå Gides villighet att publicera dessa brev, även om jag

plågas av hans beslut; kanske förstår du det ännu bättre, där du nu vistas,

käre Jacques. Denna villighet beror på att han under åratal känt sig

hejdad.
Vågar jag sedan såga, att jag betydligt mindre fattar Paul Claudels

motiv? Varför har han varit intresserad av detta offentliggörande? Ty
Gide lever ju ännu, hans process är ännu igång, det sista ordet angående

honom är ännu inte sagt. Tar jag fel, om jag ser liksom ett uppgivande
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i förväg i det faktum att Claudels brev till Gide nu sålts: >vittnesför-
hören är avslutade>> förefaller han vilja säga. Nej, våra kopior återlämnas
inte före döden, du vet det Jacques, du som räddades i sista ögonblicket

- 
ty dina sista ord lydde: >>Och nu vet jag, att jag på ett underbart

sätt är räddad.> Man skulle kunna såga, att f<;r Claudel är Gide redan
dömd, och att saken därefter bör släppas. Jag förstår mycket väI, att
det tillkommer oss att framhärda pä ett annat plan 

- 
på bönens, offrets.

Men under alla förhållanden ger oss denna korrespondens som Claudel
utlämnat till offentligheten, det intrycket, att i hans ögon spelet är slut,
och att han anser, att de ansträngningar som han tidigare riktade mot
en undantagsmänniska, nu är meningslösa.

Men varför >undantagsmänniska>?
Vi snuddar har vid ett tvivel, som jag själv ibland känner, och som

Claudel kanske också har känt. Denna andhga kamp om en själ, som

förefaller oss dyrbarare än de flesta, har de katolska författarna fort i
den dunkla övertygelsen, att efl stor författare i evighetens ögon har ett
större värde än den ordinäre kristne pä gatan. Det var vårt misstag att
till evighetens plan överföra den prestige, vilken denne beundransvärde
konstnär åtnjöt i vära ögon. Kyrkans fullständiga likgiltighet för för-
fattarnas romaner och andra påhitt borde annars ha förberett oss på den
en smula förödmjukande barmhärtighet, vilken kanske kommer att möta
hela det litteråra följet 

- 
den dag, dä alla räkningar skall regleras. Den

dagen kan jag tänka mig, att det inte alls blir fråga om våra böcker 
-varken för att anklaga oss eller f.ör att försvara oss: de kommer inte ens

att existera i Guds tankar, denne Gud som känner hjärtanas hemligheter,
och som darför inte behöver dessa förfalskade vittnesbörd om oss själva,

dessa retuscherade porträtt i vilka vi poserar 
- 

alltså vära egna böcker.
Kanske har Paul Claudel 

- 
han som en gång skrev den intensiva och

anklagande raden: >Skriftställaren, förbrytaren och bordellflickan)> -kanske har Claudel begripit, att de präster och de fromma människor
som ber och lider i tysthet för en stor författares frälsning, men som

inte skulle göra det för en enkel kastanjeförsäljare i gathörnet, på ett
alldeles orimligt sätt överskattar författaryrket. Vi är i själva verket brö-
der till komedianterna och också till de prostituerade genom själva vårt
beteende som går ut på att avhända oss vår personlighet, iklada oss andra

personligheter, att utlämna oss åt första bästa, att öppna värahjårtan pä

samma sätt som andra utlämnar sina kroppar 
- 

att sälja oss själva.

Men kanske är Paul Claudel liksom Andrd Gide också mån om att
lägga till ett nytt dragi den bild av sig själv han skänker oss. Vad detta
måste förefalla dig sällsamt, käre Jacques, i den värld där du nu dväljes!
Hur skall man undgå att beundra dessa två stora motständ,are, som i

34



Breu till lacques Riuiåre

samma grad år besatta av denna tro på den l<;jliga evighet som litteratur-
historiens uppslagsverk beviljar. En tro, som man skulle känna sig frestad
att karakterisera som komisk särskilt i vära dagar, dä alla sibyllor, spåmän

och kassandror upplyser oss om att vår egen generation inte besitter den
ringaste livskraft för framtiden.

Det är kanske i medvetet trots mot den civilisation, som brusar om-
kring dem, som våra gamla mästare tröstar sig med den tanken, att frän
Antigone till den fromme Aeneas, nästan alla den antika världens pro-
tagonister i alla fall förmått bryta sig en väg fram till oss, tvärs igenom
Atens, Kartagos och Roms ruiner och att på de ännu rykande ruinerna
av Europa Apulejus' äsna fortfarande vickar på sina obscena öron. På

samma sätt drömmer vi författare om att bortom atomåldern de varelser
som vi skapat skall fortsätta ^tt sysselsätta de överlevandes hjärtan och
sinnen. Vilken dårskap! Men den dårskapen måste vi erkänna, att vi år
bekajade av 

- 
Claudel liksom den siste Goncourtpristagaren.

Den troende och ateisten drömmer om samma chanser för sina figurer.
Gides smäckra karaveller, Claudes tunga fregatter seglar med en lidelse-
full tro mot denna odödlighet i människornas hågkomst, som inte är
något annat än rena intigheten. T. o. m. den troende envisas att satta
sitt hopp till denna aska, denna tomhet.

Vad beträffar Gide, kan vi levande inte längre göra något för honom:
bara du, Jacques, kan tala med honom under de nattens timmar, då han
ligger vaken eller drömmer. Han kommer att känna igen sin väns röst.
Säg honom: >Käre Gide, den korrespondens som du nu utlämnar till
första bästa medmänniska, detta dokument som alla andra till belysning
av din utveckling, utgör en episod i ett drama, vars slut vi ännu inte
känner: ett fumligt och ofullgånget försök, vars misslyckande dock inte
ger oss rått att hysa någon åsikt alls om den sista peripetien 

- 
den enda

avgörande. Du har inte fått nåden att födas i den gamla Moderkyrkan
och inte heller att fä följa den hungsväg, som kyrkan dragit upp mot
evigheten; men det finns stigar för getterna att nå fram till Gud på.>

För honom, Jacques, till en av dessa hemliga stigar! Hjälp honom att
alldeles ensam passera den demarkationslinje, på vars andra sida regerar
den kärlek, på vilken du själv trodde!

Människan förstår varken att glåd,ja sig eller att sörja pä rått sätt, ry
hon vet inte vilket avstånd som skiljer det onda från det goda.

Den helige Johannes av Korset
(Les maximes 83)
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T\.. är en gammal vanföreställning, att vi aldrig kan få veta något
L-/ mer om Jeanne d'Arc än vad som en gång för alla står i Rouen-
protokollen och protokollen från rehabiliteringsprocessen. I själva verket
är det förvånande, att inte fler nya källor upptäckts. Fortfarande dröm-
mer mer än en ung fransk historiker om att en dag återfinna det s. k.
Poitiers-protokollet, som Jeanne själv inför sina domare så ofta hän-
visar till, och som egendomligt nog aldrig framlades under rehabiliterings-
processen. Man kan också påpeka, att protokollen från Rouen visst inte
alltigenom är pålitliga: de är ofta i den latinska form, i vilken de före-
ligger, tydligt präglade av domarnas och särskilt ärkebiskop Cauchons
speciella tillrättalägganden. Den franska originaltexten är försvunnen.
Ägde vi detta första franska protokoll, skulle med säkerhet en mängd
kvarstående gåtor finna sin lösning.

Jesuiten P. Paul Doncoeur, som tidigare framtrått som Jeanne
d'Arc-kännare, har 1952 utgivit ett arbete, som kan betecknas som det
viktigaste i Jeanne-forskningen efter Jacques Cordiers respektlösa, i
många avseenden klart felaktiga men i andra avseenden uppenbarligen
epokgörande arbete. P. Doncoeurs arbete heter La minute franqai.se d.es

interrogations de leanne la Pu.celle d.'apris le Räquisitoire d.e learu d'Esteuet
et les manuscrits de d'Urfö et d,'Orlöans (i Bibliotbåque Elzöuirienne,
Melun).

Vi vet en hel del om den franska originaltexten. Vi vet t. ex., atr
sekreteraren Manchon framlade denna inför rehabiliteringsprocessens
jury. Manchon har själv berättat, att han >stenograferade> ned Jeannes
svar och förklaringar, att man på eftermiddagen samlades hos Cauchon
för att skriva ut det definitiva protokollet, och att Manchon därunder
gång på gång fick anledning att försvara sina egna originalprotokoll
mot försök till justeringar och tillägg. Han tilläggerr >Vid de uttryck,
som var omdiskuterade mellan honom och de nämnda skrivarna, satte
han en not.>> Sedan han gjort sina anteckningar angående tvivelaktiga
passager, gick han till Jeanne och frågade henne pä nytt om vad hon
verkligen sagt och menat: >... faciebat unum nota, ut postquam ipsa

Johanna interrogaretur>>.
Sedan lång tid tillbaka har man i det s. k. d'Urfds manuskript haft

tillgång till en variant, som ansetts vara frän Karl VII:s tid och därför
ytterst viktig. Man har också vetat, att i Oddans fanns ett annat, fransk-
språkigt manuskript, som utom en sammanfattning av Jeannes biografi
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meddelar stora delar av förhören. De två editörerna Quichdrat och Cham-
pion 

- 
den senares franska översättningar innehåller f. ö. förbluffande

många fel, som bl. a. Tisset uppvisat 
- 

ansåg bäda, att Oddans-manu-
skriptet ingenting annat är än en översättning 

- 
och delvis förvanskning

- 
från latinet. Författaren själv anger också, att hans arbete är en över-

sättning från latinet till franska, utförd på uppdrag av konung Ludvig
XII och riksamiralen de Graville. Quichdrat och Champion ansåg det till
fullo bevisat, att denna översättning utgått just från d'Urf6s manuskript;
i allmänhet har man hittills trott dem på deras ord.

Emellertid tycks detta problem ingalunda vara slutgiltigt löst. Ty om
Oddans-översättningen skulle innehålla passager, som inte finns i den
latinska texten, så kan den ju omöjligen yara en 

- 
ijvsssilgning. Nu

kan P. Doncoeur oemotsägligt uppvisa, att detta d,r fallet 
- 

Orl6ans-
manuskriptet innehåller en mängd detaljer, som inte finns i den
påstådda förlagan. Att märka är också, att Orldans-manuskriptet låter

Jeanne och domarna tala i tredje person, medan den latinska texten
alltid använder första person 

- 
en medeltida översättare kan inte gärna

ta sig för att skriva om de uppträdande auktoriteternas titlar till simpla
pronomen. Protokollets hela karaktär tyder pä att det år autentiskt 

-det har en muntlig, improviserad form och skiljer sig tydligt från den
latinska textens i betydligt stelare och hOgtidligare språk stiliserade ver-
sion. Orl6ans-manuskriptet har också folkfromhetens karakteristiska
vändningar, medan latinet alltigenom är präglat av teologjargong och
prästspråk.

Om man nu granskar Orldans-manuskriptet och jemfor det med lati-
net, finner man en mängd punkter, där domarna uppenbarligen gjort
tillägg eller ändringar 

- 
de har strukit för Jeanne fordelaktiga och de

har tillagt för henne of<;rdelaktiga moment. Men framför allt ställer
Orlöans-manuskriptet en gammal stridsfråga i ny belysning. Jag syftar
pä frägan om Jeannes avsvärjande av sina förvillelser. Det har länge
varit en gåta, hur Jeanne kan ha gått med pä att underteckna den
utförliga avsvärjelse, som finns i protokollen i både fransk och latinsk
version. Kan hon verkligen på fullt allvar ha erkänt, att hon gjort sig
skyldig till >supersticieuses divinacions, en blasphemant Dieu, ses sains

et ses sainctes, en trespassant la loy divine, la saincte Escriture et les

droiz canons . . . en desirant creusement effusion de sang humain . . . en

mesprisant Dieu et ses sacramens, en faisant sedicions et ydolatrant pour
adorer mauvais esperis, et en invicant iceulx>> ? Skulle hon själv ha kunnat
underteckna orden: >>Erkänner också, att jag varit schismatisk och på
mänga sätt misstagit mig i trosfrågor.>>

Nu har under rehabiliteringsprocessen åtskilliga vittnen intygat, att
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denna bekännelse smusslats in av Cauchon i protokollet, och att det alls inte
var denna version för godkännande 

- 
upplästes inför Jeanne. Jean

Massieu, som hade i uppdrag att läsa och förklara bekännelsen för Jeanne,
säger uttryckligen, att den inte omfattade mer än sex eller sju rader;
Cauchons variant är däremot mycket lång och utförlig. Man fastslog
därför under rehabiliteringsprocessen, att denna bekännelse fabricerats
efter förhören av Cauchon och smusslats in i stället för den autentiska
bekännelsen.

När Cauclon kom dragande med sin förfalskning inför de fyrtio dok-
torerna och frågade dem, hur man nu borde {.ötfara svarade trettiosex
bland dem, att man måste låta Jeanne ta del av bekännelsen. Cauchon
begrep, att detta inte kunde gå fOr sig. Han undvek dåfi& att hörsamma
doktorernas kloka råd.

Vad man hittills saknat, har varit kunskap om Jeannes autentiska,
kortare bekännelse. Man har i regel ansett den förlorad. Men studerar
man Orldans-manuskriptet, finner man där en version, som är till ytter-
lighet kort och utmärkt väl stämmer med de uppgifter vi äger. Texten
lyder:

>Jag, JHENNE, kallad la Pucelle, arm syndare, erkänner, att jag
begått de fel jag anklagats för, och att jag genom Guds nåd återvänt
till vår heliga moder Kyrkan; på det att man skall se, att jag inte hyck-
Iande utan uppriktigt och redligt återvänt till henne, bekänner jag,
att jag svårt syndat genom att lögnaktigt uppge, att jag haft uppen-
barelser och syner av Gud och hans änglat, den heliga Katarina och
Margareta etc.>>

Som synes finns här inte skymten av de ovärdiga >>erkännanden)> som

Jeanne skulle ha gjort sig skyldig till. Champion tror trots detta inte,
att. här föreligger den autentiska bekännelsen 

- 
han anser, att det ovan

anförda är en av översättaren gjord modifiering och förkortning av den
utförligare, äkta bekännelsen. Detta är uppenbarligen orimligt. Det finns
inte det minsta skäI, varför översättaren skulle våga ta sig en sådan fri-
het 

- 
.utan att med ett ord antyda sitt tillvägagångssätt.

Avgörande synes vara, att det är just denna kortare 
- 

och rimligare 
-bekännelse som Jeanne senare, när hon besinnat sig, dementerar. Vad hon

tar tillbaka, är sitt förnekande av sin gudomliga inspiration. Ffon säger,

att hon inte hade sagt 
- 

eller begripit 
-, 

att hon förnekade sina syner.
Om hon skulle ha gjort det, hade det skett >>av skräck f<;r bålet 

- 
och

hon har ingenting återkallat som inte varit mot sanningen>>.

Suen Stolpe
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Diskussionen om arbetatprästerna

De kyrkliga myndigheternas undersök-
ningar beträfiande arbetarprästernas verk-
samhet i Frankrike resulterade i föl.iande
deklaration från de franska kardinalernas
sida:

>Kardinalerna Li6nart, Gerlier och Feltin,
som kom tiil Rom för att inför den Heliga
Stolen framlägga sina synpunkter beträf-
fande arbetarprästerna, har tillsammans haft
företräde hos påven.

Detta samtal, som präglades av stor för-
trolighet från båda håll, har ådagalagt 

-tillika med den Helige Faderns bekymmer,
som delas av kardinalerna, inför de skräm-
mande svårigheter och de oundvikliga faror
som detta apostolat för med sig 

- 
Kyrkans

bestämda vilja att inte för något pris uppge
den ansträngning hon gör för att vinna de
tyvärr så avkristnade arbetarmassorna för
evangeliet.

Efter tio års bestånd kan experimentet
med arbetarpräster, sådant det utvecklat sig

intill denna dag, inte upprätthållas i sin
nuvarande form. Men mån om att be,t^t^
den kontakt som etablerats mellan henne
och arbetarvärlden genom pionjärerna i
detta apostolat, tar Kyrkan gårna. i betrak-
tande, att präster som visat prov på till-
räckliga kvalifikationer uppehåller ett präs-
terligt apostolat mitt bland arbetarna.

Kyrkan kräver dock:

1. att de blir särskiit utvalda av sina

biskopar;

2. att de får en mot uppgiften svarande

och solid utbildning, både vad läran och
själavården beträffar;

3. att de ägnar sig åt det manuella arbe-
tet blott en del av sin tid, så att de bevarar
möjligheten a,tt lylla alla krav, som det
prästerliga ståndet ålägger dem;

4. att. de inte åtar sig något som helst
världsligt engegemang som kunde medföra

PERSPEKTIV

fackföreningsansvar eller andra uppgifter
som bör lämnas åt lekmannen;

J. att de inte lever isolerat, utan att de

är anslutna till en prästkommunitet ( =
samliv med andra präster) eller till en för-
samling genom att i viss ursträckning hjalpa
till i församlingslivet.

Undersökningar kommer att fortsättas i
samförstånd med den Heliga Stolen, för att
precisera detaljerna vid tillämpningen av

dessa riktlinjer, som skall genomföras med
lugn och följas i en stark anda av tro och
läraktighet gentemot 1(yrk2n.

Att de franska kardinalernas deklaration,
skÅver H erd.er-Korres Ponrlenz (pn, 19 5 4),
inte utgör det sista ordet beträfrande arbe-
tårprästernas framtid framgår klart av tal-
rika uppsatser i den franska pressen, Blott
utomstående och motståndare (antingen till
Kyrkan eller till arbetarprästerna) i in- och
utlandet spår ett slutgiltigt nedläggande av
detta arbete, medan arbetarprästernas vän-
ner betonar, att nu allt beror på hur före-
skrifterna genomföras i de olika stiften. Det
är uppenbart att de genom sina artiklar vill
framlägga olika impulser och förslag i saken

för biskoparna.
Man betonar t. o. m., ett Kyrkan genom

sitt ställningstagande för första gången offi-
ciellt erkänt institutionen med arbetarpräs-
ter som en sida av apostolatet, som ligger
henne om hjärtat, fast hon önskar en änd-
ring i de hittillsvarande formerna (Töruoi-
gnage Chrötien 20/11 1913) och de kyrk-
liga myndigheternas uttalande kallas >myc-
ket hoppingivande> (J. Villain i Etudes dec.

19r3).
Blott två av de fem punkcerna anses ut-

göre ett djupare ingrepp: den som kräver
arbetarprästernas anslutning till en präst-
kommunitet eller till en församling och den

som gäller inskränkningen av arbetstiden.
Men för den första av dessa två punkter
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tror man sig kunna finna nya lösningar som
lämnar arbetarprästernas apostolat intakt
till dess kärna. I synnerhet J. Villain påpe-
kar i sin artikel i Etudes, att kardinal Su-
hard, arbetarprästernas store vän, tänkt på

typiska missionsförsamlingar som medel för
apostolatet bland arbetarna och att en sådan
församling redan med stor framgång funge-
rar i Paris i Notre-Dame de la Gar. Villain
påpekar vidare, att det i Paris vid sidan om
enskilda arbetarpräster redan finns ert antal
arbetarkaplaner, som står till församlings-
tiänstens förfogande på söndagarna medan
de på vardagarna lever som arbetare.

Den avgörande frågan är inskränkandet
av arbetstiden. Men man antar allmänt, att
där inte någon daglig begränsning är på-
tänkt, utan meningen är, såsom Tåmoignage
Cbitien uppfattar det, att arbetarprästerna
alltid skulle vara hellediga för den rent
prästerliga verhsamheten på lördagar och
söndagar eller att de tid efter annan skulle
skjuta emellan en hel månad av samling och
studium. Slutligen påpekar J. Villain ännu,
att det kommer att vara- av väsentlig bety-
delse om samma män som hittills fir fort-
sätta apostolatet som arbetarpräster, då de
ju redan har vunnit arbetarnas förtroende
och vänskap. 

*

Med anledning av de nya direktiven skri-
ver FranEois M auriac i Figaro l2/l
79J4:

Diskussionen om arbetarprästerna gäller
inte bara en ömtålig punkt inom den kyrk-
Iiga disciplinen. Vi är många som med

ångest upplever detta drame; det beror på

att det sxmtidigt utspelas i samvetenas djup.
Det ställer under diskussion en insats, som

gjorts av ett litet antal män som försökt ett
heroiskt missionsexperiment 

- 
ja, ett helt

litet antal men 
- 

människo{iskare: deras

hållning i den prövning de nu ställts inför
kan kor.nma att betyda mycket för en hel
generations andliga öde. Det är detta som

ger oss rätt att grubbla över deras problem,
hur ovärdiga vi annars än är för denna
uppgift.
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Ingenting är mer uppenbart än kyrkans
syn sådan den sammanfactats av kardinal
Li6nart: experimentet kan inte få fortsätta
i sin första forrn, det måste fortsättas i en
ny gestalt. Detta besluts innebörd är ingen,
ting, som vi har att ta stillning till; för
övrigt är det inte heller vad vi framför
allt vill veta. Vad vi vill veta, är däremot
hur detta besked kommer ett tas emor av
arbetarprästerna. Antingen kommer de att
vittna om att hierarkiens farhågor varit
grundlösa genom att sätta sin tillhörighet
under kyrkan som obetingat första värde,
eller också kommer de atc visa, att farhå-
gorna varit berättigade genom ått intaga en

avvisande hållning.
Mitt inne i själva hierarkien finns två

plan, från vilka perspektiven ter sig helt
olika. I gestalten av sina biskopar ställer sig

kyrkan på samma plan som de vanliga fat-
tiga prästerna. Den försöker fixera omfatt-
ningen av den kamp som de utkämpar,
Kyrkan har liksom de en daglig och stund-
lig erfarenhet av massornas avkristnande.
Det är detta som förklarar t. ex. kardinal
Sukards glödande anslutning och 

- 
med

en del nyanser 
- 

också hans efterföljares
gillande av arbetatapostolatet. Men från
Petri stol går blicken längre: vad som för
den Helige Fadern betyder ett absolut
värde, kan aldrig vara proletariatet utan 

-prästadömet. I själva verket 
- 

proletariatet
befinner sig i utveckling och förvandling.
Den >deproletarisering>>, som redan börjat
uppträda i USA, kommer inte den också att
uppenbara sig i andra länder? Robotfabri-
kerna i USA och England föregriper må-
hända en fullständig förändring om kanske
ett halft århundrade av arbetarnas yttre
villkor. Det finns tecken som tyder därpå,
Prästens ställning däremot kommer inte att
förändras utan kommer att till tidens slut i
grunden vara alldeles densamma: sådan är,
skulle jag tro, kyrkans syn på saken. Den
människa som av Människosonen har fått
makten ^tt avlyft^ syndabördan, som kon-
sekrerar och lyfter kalken i hela folkets
nnmn, han kommer aldrig riktigt att bli en

människa som de andra människorna.
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Jag snuddar här vid problemets kärna,
vid prästens frestelse i en värld, som över-
gått till avgudadyrkan, dir 

- 
efter vad

han tror 
- 

ingen längre har behov av ho-
nom, och där han inte liknar någon annan

- 
frestelsen att just bli en människa som

de andra, att inte stå utanför hjorden.
Detta liv, som helt ägnas åt arbetarklassen,
skulle det ligga över hans förmåga att
kunna förändra, Det mest förkrossande av

alla offer skulle för honom vara att inte
längre offra sig på detta sätt.

Att vara en människa som de andn . . .
Ur vilken apostels (prästs eller lekmans)
hjärta har inte någon gång i livet uppstigit
Moses' klagan sådan Alfred de Vigny tolkat
den:

O Seigneur! j'ai vdcu puissant et solitaire,
laissez-moi m'endormir du sommeil de la

terre !

En fruktansvärd melankoli, en motvilja
mot det egna uppdraget, en begynnande
likgiltighet för dess mysteriösa värdighet:

Et quand j'ouvre les bras on tombe ä mes

Senoux . . .

Låt oss ha modet att klart utsäga: i en

diskussion som denna måste vi i sista hand
betrakta den tro som vi, vare sig vi är
präster eller lekmän, bevarar eller som bör-
jar svikta inom oss eller som vi redan har
förlorat. la, ilk går i sista hand tillbaka
till trons mysterium. >När Människosonen
kommer tillbaka, kommer han då ännu att
finna tro på jorden?>> Den frågan har Kris-
tus själv ställt. Varje generation får ge sitt
svar 

- 
nu är det vi som skall svara,

Tror ni på det ni är? Tror ni på vad ni
gör? Detta är problemets kärna 

- 
det

finns i våra dagar inget annat problem. Om
arbetarprästen tror på vad han är, om han
tror på vad han gör, måste det största ut-
trycket för hans kärlek dll sina bröder vara
att avstå frln ztt. tjäna dem efter sitt eget
omdöme, hur rimligt detta annars än kan
te sig för honom, och hur ineffektiva de

metoder kanske än kommer att verka som

hierarkien påtvingar honom.

perspektiu

Läsaren torde märka, ^tt 
j^g här talar

mot mitt eget hjärta eller snarare mot min
egen individuella böjelse, men vi måste till
arbetarprästen säga hela den bistra san-

ningen: det värsta skulle vara om han 
-till vilket pris det vara må 

- 
in6s inom sig

bevarade den präst som hans bröder har
behov av, ty vad skulle då återstå för ho-
nom? Och vad skulle han sedan 

- 
en

främling bland dem 
- 

ha att skänka dem,
om han bara kommer med ett lik, med sitt
dräpta hopp?

Detta det värsta av alla alternativ kom-
mer inte att bli verklighet. Men vi har an-
sett det vara riktigt att peka på att denna
Mikaels kamp ukämpas på 

- 
randen av en

avgrund.

Påvetal om tekniken och religionen

>>Den överdrivna och ofta ensidiga upp-
skattningen av framsteget på det tekniska
området utgör nuförtiden en väsentlig orsak
till människornas förblindelse gentemot der
gudomliga>>, sade påven Pius XII i sitt bud-
skap till hela världen på julaftonen 19i3.

>Men det är inte en nödvändig följd>,
fortsatte han, >>och våra anmärkningar här
får inte uppfattas som en förkastelse av det
tekniska framsteget i sig självt betraktat.
Man kan inte förneka, att detta framsteg
ytterst kommer från Gud och att det för-
denskull kan och borde leda till honom.
En troende människa skall finna det helt
naturligt att bredvid guld och rökelse och
myrra, de visa männens gåvor till det him-
melska Barnet, lägga också teknikens mo-
derna produkter, maskiner och siffror, labo-
ratorier och uppfinningar, kraftverk och
kraftreservoarer. Ja, egentligen är denna
gåva intet annat än det verk som Gud själv
har givit människan i uppdrag, och nu har
hon lyckats att rrtlöra det, fast det ännu
inte är helt fullbordat. 'Uppfyllen jorden

och läggen den under eder', så sade ju Gud
till människan, när han gav henne skapelsen

som arvedel på iorden. Vilken lång och mö-
dosam väg från den gången fram till våra
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dagar, di rnänniskorna får säga, att de 
-åtminstone någotsånär 

- 
har genomfört

detta gudomliga uppdrag!>>

Tekniken hjälper i själva verket den nu-
tida människan fram till en förr aldrig
nådd fullkomning i behärskandet av den
materiella världen. Den moderna maskinen
tillåter ett produktionssätt som ersätter den

mänskliga energin eller stegrar den enormt,
befriar den helt från kroppsliga kraftan-
strängningar och garanterar på samma gång

ett maximum av potential och precision.
Om man betraktar denna utveckling, får
man intrycket att naturen själv gillar denna
människans gärning och uppmuntrar henne
till allt större framsteg i utformningen och
bruket av dessa utomordentliga möjligheter.
Men nu är dct uppenbxrt, att all forskning
och alla upptäckter av naturkrafterna, som

gör tekniken så effektiv, i grunden blott be-
tyder en utforskning och upptäckt av Guds
storhet, vishet och harmoni.

llpplattrr man tekniken på det viset, hur
skulle man då kunna ogilla och fördöma
den? Emellertid syns denna samma teknik,
som i vårt århundrade står på toppen av sin
glans och effektivitet, onekligen bli till en

stor fara. Den ger den moderna människan
en känsla av självtillräcklighet, av vetande
och makt, som tror sig i teknikens outtöm-
liga möjligheter ha nått oändligheten s;'älv,

Man tillskriver tekniken en otillbörlig auro-
nomi, som i sin tur skapar hos många en
felaktig livsuppfattning, som går under
namnet >>teknikens anda>>.

Men vari består denna >teknikens anda>>

exakt? Däri att man anser det som högsta
mänskliga livsvärde att ur naturens krafter
dra den högsta möjliga nytta, att man före-
drager de teknisk-mekaniska produktions-
metoderna inför varje annan mänsklig akti-
vitet och att det är i dem man menar arr
kulturens och den jordiska lyckans fullkom-
ning består.

Här föreligger ett fundamentalt misstag,
Tekniken är och förblir 

- 
rrots sin enormr

betydelse 
- 

blott en delaspekt av verklig-
heten: relationen till materien. Teknikens
förmenta oändlighet och allmakt är en syn-
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villa. Att acceptera den betyder atr sränga
in sig i ett visserligen vidsträckt men i
längden ourhärdligr fängelse. Det är här
som utgångspunkten ligger för >>den hem-
liga ångesten hos vår tids människor, som
har blivit blinda ernedan de frivilligt om-
givit sig med mörker>.

Särskilt katastrofalt verkar denna >tek-
nikens anda>> på religionens och de överna-
turliga relationernas område: den gör män-
niskan oemottaglig, likgiltig och till slut
blind beträffande de Guds gärningar som

till sin natur fullständigt skiljer sig från
tekniken, såsom det är fallet med den
kristna trons hemligheter.

För den >>tekniskt tänkande>> människan,
som accepterar bara den tekniska metoden
som instrument för forskningen efter san-

ningen, är bara det verkligt, vårt att befattt
sig med, som kan uttryckas i sif,ror och be-
räknas till sin nyttighetsgrad. All djupare
verklighet, som inte kan upplösas i kvanti-
tativa relationer, förblir okänd, i synnerhet
det andliga livet, individens och samhällets
djupare livsskikt, ännu mera >>den överväl-
digande verklighet som vi har upphöjts till
genom .fesus Kristus, hans människoblivande
och frälsningsgärning, uppenbarelsen och
nåden>>.

Som botemedel mot denna blinda ensidig-
het anbefaller den Helige Fadern alla tek-
niker, lärare och lärjungar, inte bara en ny
uppfostran till större intellektuellt djup
utan framför allt en religiös bildning, >>Ge-

nom denna spränges hos den tekniska män-
niskan förträngningen i själen. Om det inte
händer kommer den tekniska tidsåldern att
föra sitt väldiga mästerverk till ända och
att d,ana människan till en jätte i den fy-
siska världen, men 

- 
då detta sker på an-

dens bekostnad 
- 

till en dvärg i den över-
naturliga och eviga.>>

Mätkliga angrepp på Katolska
kytkan i England

De engelska katolikerna utgör en minori-
tet som åtnjuter fullständiga medborgerliga
och religiösa rättigheter, skriver Roland
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Hill i Orientierung (19f3 nr 23/24).
Men då och då får de en påminnelse om att

- 
trots den rika och imponerande utveck-

ling som kyrkan upplevt sedan Johan Henry
Newmans konversion för hundra år sedan

- 
hos landets övriga befolkning ännu före-

finns en hel del fördomar. Två broschyrer,
som nyligen utkommit, bevisar detta ånyo.

Den ena utgavs anonymt av >>några präster

i det anglikanska samfundet>> 
- 

uppenbar-
ligen högkyrkliga sådana 

- 
under titeln

lnt'allible t'allacies - 
ofelbara villfarelser,

och den andra, författad av förre ledaren

{ör Manfield College i Oxford, dr Natha-
niel Micklem, av den Kongregationalistiska
unionen med titeln The Pope's *to 

- 
pä"-

vens män.
Båda broschyrerna innehåller direkta an-

grepp på Katolska kyrkan. Den första, ang-

likanska, skulle knappast ha väckt så stor
uppmärksamhet i hela den engelska pressen,

om den inte uttryckligen hade anbefallts av

ärkebiskopen av Canterbury, dr Fisher.

Hans hållning verkar desto mera överras-

kande som han kort dessförinnan i värdiga
ordalag hade givit uttryck för sin indigna-
tion över arresteringen av den polske pri-
mas, kardinal Vyszinski och över förföl-
jelserna av katolikerna i Polen samt anbe-

fallt dem åt de engelska kristnas förböner.
Men ärkebiskopen av Canterbury är

också president för det brittiska kyrkorådet
och som sådan säkerligen tvungen att ta
hänsyn till andra protestantiska uppfatt-
ningar, som också är representerade. När nu
den katolske ärkebiskopen av \flestminster,
kardinal Griffin, riktade till honom en tack-
skrivelse för hans modiga framträdande,
blev han uppenbarligen uppmanad att göra

ett uttalande även i motsatt riktning'
Denna vacklande hållning belyser den

anglikanska kyrkans ställning för närva-
rande. Märkvärdigt är också att de ano-

nyma författarna, som kallar sig >>präster>>

tillhörande den >>katolska>> men inte den

>>romersk-katolska>> kyrkan, brukar ett ha-
tiskt språk och använder uttryck som >kon-
vertitjakt>, >okrlstlig>, >andlig skrämsel-

taktik> och >tvetydighet>. Den anglikan-
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ska kyrkan utgör ju inte en sluten enhet
och skillnaden mellan hög- och lågkyrka,
som betecknar de respektive katolicerande
och protestantiska polerna, ger inte en kor-
rekt bild av den. Blott ett tunt skikt hör
till den extrema katolicerande riktning,
som kännetecknas av biktstol, altarljus och

andra katolska gudstjänstformer. Den breda
massan av folket har gjort sig fri från de

rent protestantiska tendenser, som gjorde sig

så starkt gällande på 1800-talet, och rör
sig i katolicerande riktning. Men den önskar

i viss mån l-tr vara hemma i bägge världar.
Här finns väl också förklaringen för det
faktum att broschyren, vars författare före-
giver sig syssla med den romersk-katolska
kyrkan, använder de flesta sidorna för att
försvara sin egen >>katolska>> kyrka.

I första rummet rör det sig också denna
gång om det gamla spörsmålet om giltighe-
ten av den anglikanska prästvigningen, För-
f^tr.^rn beskyller påven Leo XIII för >and-
lig oredlighet>, emedan han i sin bulla
Apostolicae Carae, sorn förklarade de ang-
likanska vigningarna för ogiltiga, inte tagit
hänsyn till förordet i den 1iJ0 utkomna
Prayerbook, där det heter, att de gamla

vigningarna av biskopar, präster och dia-
koner i Church of England skall bibehål-
las. Men i texten av denna Prayerbook hade

ordet >>offer>>, som karakteriserar det ka-
tolska prästadömet, utelämnats. Den ka-
tolske biskopen av Leeds, monsignore Hee-

man, påpekade i sitt svt i Uniuers, att
Edvard VI:s bönbok från 1 J i0 hade avskaf-
fat detta >>offrande prästerskap>. Ordet al-
tare blev ersatt med >heligt bord>. Under
Edvard VI:s regering 

- 
han ver son till

Henrik VIII och regerade lt47-ltr3 -
ödelades också 60 000 altaren och ersåttes

med >>heliga bord>>. Den anglikanska Prayer-
book erkänner vidare bara två sakrament,

den förnekar >>förvandlingen av brödets och

vinets substanser>> och kallar den heliga

mässan >en blasfemisk fabel och ett farligt
bedrägeri>. Vad man än ville >hålla vid
makt>>, det katolska prästadömet har det i
alla fall inte varit.

Författarna till den anglikanska pamflet-
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ten drar sig heller inte för att påstå, att
det inte var den anglikanska kyrkan som

skiljde sis från Rom på 1i0O-talet utan att
det var den katolska kyrkan som genom på-

ven Pius V:s exkommunikation av drott-
ning Elisabeth I fullbordade schismen. I sitt
svar på detta påstående erinrar Tbe Tablet
om den kända, typiskt engelska anekdoten,

a( Tilnes en gång, då dimman ogenom-

trängligt täckte Kanalen, meddelade detta
med följande rubrik: >>Kontinenten isole-

rad.>>

Detta engelska dilemma ses även klart av

icke-katolska historiker såsom Kembel,
Froude, Davis Maitland, Brewer och Gaird-
ner. Sistnämnde, som själv var anglikan,
betecknade kungamaktens handling som en

>fullständig nyordning av kyrkan>>. >>Det

finns tillräckligt med bevis på>>, skrev han,
)>att det engelska folket blev lösryckt från
sin samhörighet med Rom mot sin vilja.>>

För anglikanerna syns det ännu inte ha

gått upp, vad som insågs av nonkonformis-
terna redan på drottning Elisabeth I:s da-
gar, nämligen att en del av plotestanterna

- 
sfssl drottningens principiella avstånds-

tagande från kyrkans institution och auk-
toritet 

- 
avskaffade mässan och den påv-

liga auktoriteten med åberopande av den

Heliga Skrift, men likväl bibehöll biskopens

auktoritet. Andra protestanter avvisade

dock även denna och blev därför förföljd"
av den anglikanska kyrkan i nästan två-
hundra år. Men de hade ju bara begagnrt
sig rv samma rätt till uppror som den ang-

likanska kyrkan hade förbehållit sig själv
gentemot Rom.

Avsikten med pamfletten ligger öppet i
dagen: att varna medlemmarna av den ang-
likanska kyrkan för Roms metoder och ar-
gument och att hålla dem tillbaka frln >>att

gå över>>. Det sker efter känt gammalt re-
cept, som t. ex. genom sådana påståenden

som att den katolska kyrkan inte erkänner
icke-katolska äktenskap som sakrament; att
avlaten bevarar katolikerna för så och så

många dagars skärseld; att katolikerna helt
godtyckligt och av spekulativa grunder har
proklamerät dogmen om Marias kroppsliga
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upptagelse i himlen. Sedan pekas på kyrkans
>>andliga diktatur>>, som bl. a. säges framgå
av den stora anslutningen till katolska guds-
tjänster, av försöken att förtrycka prote-
stanterna i katolska länder som Spanien och
Colombia och att slutligen >>den romerska
propagandan inte bara har blivit intensivare
utan också mera exklusiv i sina krav, hän-
synslösare och vid tillfalle t. o. m. oför-
skämd>>.

Vad den sista förebråelsen berrädar så

har den engelska katolska pressen med full
rätt framhållit, att hela tonen i diskussionen
de olika konfessionerna emellan under de

senaste trettio åren undergått en total för-
ändring. Katolikerna har insett nödvändig-
heten att rikta sitt försvar och sin apologe-
tik mot den sekulariserade världen. Alla
bittra förebråelser mot protestanterna har
fullständigt försvunnit och gjort plats för
en lugn, behärskad ton, vilket tydligt visar
att katolikerna inser att faran mest hotar
från den ateistiska världen och samfunds-

ordningen. Detta framgår med all önskvärd
tydlighet av den katolska pressen i England
och av alla publikationer som under de

sista trettio åren har utgivits av >>Catholic

Truth Society>.
Tbe Tablet påpekar också, att det som

sker i vår tid får oss att klarare inse vad
kyrkan egentligen är för något och vad
som skedde i det elisabethanska England.
>>När kommunistiska regeringar i dag an-
stränger sig på detta sätt för art fi fogliga,
schismatiska kyrkosamfund upprättade,
måste Tudorsläktens historia nödvändigtvis
fr:imträda i annan belysning, ty också korn-
munisterna föregiver att det där handlar sig

om en rörelse nerifrån 
- 

en nationell rö-
relse som anklagar biskoparna för att ha

svikit sin patriotiska plikt genom att lyda
order från en utländsk mrkt.>> Och Tbe
Tablet fortsätter: >Det hjälper inte längre
att citera katolicerande uttryck ur prote-
stantiska dokument från Tudortiden som

bevis för katolska åsikter, lika litet som

bruket av en demokratisk terminologi be-

visar att kommunisterna fullfölja demokra-
tiska syften. Tudortidens kristna ville fort-
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{arande vara kristna, och det var grunden
till att de höll fast vid en stor del av ovär-
derliga .kristna traditioner . . . Men meto-
derna och skapandet av en myt liknar myc-
ket det som sker i vår egen tid. Vi kan nu
vida bättre än 1800-talet veta, hur en rege-
ring bär sig åt för att skapa en önskvärd
offentlig mening. På samma sätt som i Eli-
sabeth I:s dagar i England förklarar nu
kommunistregeringar i Polen och lJngern
som förbrytelse vad som aldrig tidigare va-
rit en förbrytelse. Den gången var det mäs-

san det gällde. Den hade aldrig ansetts som

en förbrytelse, tvärtom hade det varit nå-
got av en huvudsysselsättning för engels-

männen att övervara den. Och plötsligt var
det en förbrytelse att fira den.>>

Biskop Heeman skrev i sitt svar, att man
måste ursäkta de anglikanska förfs,ttarna
på grund av deras bristfälliga teologiska
utbildning, och att de måste anses ha hand-
lat i god tro: >>Jag har läst min mässa för
dem.>> Liksom han underströk ocksä Catbo-
lic Herald nödvändigheten av att alla som

tror på Gud och hans uppenbarelse håller
samman. Men tidningen framhåller samti-
digt, att de beskyllningar, som med ärke-
biskopen av Canterbury's välsignelse riktats
mot kyrkan, i själva verket saknar all
grund.

Vad dr Micklems broschyr beträffar, så

gör den inte ett ytligt och smått intryck
som den andra. Han känner den katolska
kyrkan väI. Mångårig vänskap förbinder
honom särskilt med de tyska dominika-
nerna. Ffan har också skrivit en bok över
Hitlers kyrkoförföljelser och ständigt för-
dömt alla förföljelser av katoliker. Han sö-
ker som vetenskapsman sanning och rätt-
fardighet. I inledningen av sin broschyr sä-
ger han, att han aldrig har gått till ett ar-
bete med större olust än till detta uppdrag,
som givits honom av den kongregationalis-
tiska unionen. Men trots allt detta ser denne
1ärde teolog i den katolska kyrkan ett
>fruktansvärt monstrum)>, där >>skrupellösa

och äregiriga män med framgång hindrar
en maktlös påves liberala mål och stora kär-

perspektiu

lek till nästan>>. Som nonkonformist och
demokrat visar dr Micklem sann avsky för
den kyrkliga hierarkien, för kyrkorätten,
Vatikanen och kyrkans lära om Kristi mys-
tiska lekamen, fast han medger att denna
lära i mycket väsentligt överensstämmer
med hans egen kristna tro och egentligen
bara i utläggningen avviker från den. Lik-
väl kommer han till resultatet, att >>det inte
finns någon större skillnad mellan Moskva
och Vatikanen>> och att det >>i marxistiska
länder sannolikt finns större religionsfrihet
än i de katolska, med undantag av Irland
och österrike>>.

Dr Micklem vet mycket väI, att den mo-
derna ateismen syftar på att utrota all kris-
ten tro, som i dess ögon är ren vidskepelse.

Han vet, att kommunisterna bygger all
ungdomsfostran på en vetenskapligt under-
känd, förlegad materialism och att miljoner
av hans kristna bröder förtryckes av en för-
svinnande, orepresentativ minoritet med
hjälp av röda armdn och den västliga värl-
dens undfallenhet. Likväl betraktar han

detta som något mindre allvarligt än att det
finns en religiös och medborgerlig censur i
Spanien och att det säges förekomma för-
tryck av protestanter i Colombia.

Dessa två angrepp på den katolska kyr-
kan i England får inte uppfattas som bör-
jan till en ny antikatolsk aktion. Båda dessa

broschyrer har visserligen slagits upp i pres-

sen som sensationer, men pfessen har av-
hållit sig frän att ta ställning och nöjt sig

med några redaktionella randanmärkningar.
Neus Chronicle har genom brev av sina

1äsare fått vetu, att engelsmännen inte
önskar en sådan polemik. Båda angreppen
måste närmast betraktas som symptomatiska
för ett gemensamt protestantiskt dilemma,
som ligger däri att å ena sidan anglikanerna
begagnar argument till sin fördel som de

enligt frikyrkornas förebråelser använder
mot dem och att ä tndra sidan nonkonfor-
misterna hyser ett slags förbittring över att
det enda som synes sammanbinda dem med
anglikanerna är den antikatolska hållningen.
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Arvid Runestam: Suensk

kyrka och teologi i dq. Sthlrn 1953,
Diakonistyrelsen. Kr. 2: 

-.
Biskop Arvid Runestam i Karlstad har

utsänt ett föredrag orn Suensk hyrka oclt
teologi i dag, som trots sitt anspråkslösa for-
mat har ett betydande intresse. Han be-
handlar tre olika strömningar i dagens

svenska kyrkoliv; hans kommenterer är
ridderliga men ofta tämligen barska.

Den första fu antiliberalisnten. Libercl
teologi har blivit ett invektiv, liktydigt med
ytlig eller slapp teologi. Runestam pekar på

att der väl ändå är väl grovt att kalla t. ex.

Einar Billing för en liberal teolog 
- 

i
denna mening, Han var en >modern> teolog,
och han byggde på en historisk bibelsyn.
Men detta betyder inte, att han ville kom-
promissa. Risken är, att man >stannar vid
en historisk aspekt och därifrån relativise-
rar den Heliga Skrift>. >Om människan
själv förfogar över religionsmaterialet och
uppenbarelseinnehållet och väljer ut åt sig

efter egna inneboende kriterier, vad som be-
hagar henne>>, så är detta en liberal och
oäkta kristendom. Sann kristendom är nå-
got annat 

- 
>>tron på en närvarande, le-

vande Gud, som i stället överväldigar och
fötfogar över människan och icke ger henne

något utrymme att mästra Gud, hans lag
och evangelium>. Vad Runeståm vill in-
skärpa är, att man i de yngsta teologkret-
sarna kanske glömt bort, med vilka tanke-
mödor, med vilken ångest och kamp den

s. k. Iiberala gener4tionen värjde trots inne-
håll. Han vill m, a. o. skilja mellan Linder-
holm å ena sidan, Billing å den andra. Sär-
skilt vänder sig Runestam mot Lundateolo-
gien, som på ett >oroande sätt> ibland
skjuter undan själva sanningsfrågan. Han
pekar också på att yngre teologer numera
ytterst sällan erkänner, att de anfäktats av

tvivel på kristendomens sanning. Han är
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inte alldeles säker på art derta alltid beror
på tankemödor.

Den andra riktning som biskopen tar upp,
ät antipietismen; han anknyter här till den
s. k, Sigtunadebatten för något år sedan.
Man framhåller ensidigt evangelier, kärleken

- 
med undanträngande av lagen, man talar

uteslutande om vad Gud gör, och man av-
lägsnar från synfältet inte bara alla mora-
liska verkningar av gudstron utan framför
allt alla moraliska fordringar:

>Ty allt sådant, uppmärksamheten på

människan och vad Gud begär av henne,
endast befordrar pietismen, lagkristendo-
men, förbudsmoralen och fariseismen.
T. o, m, tron talar man helst tyst om.)>

Runestam pekar här ut dels Olof Hart-
man 

- 
han betecknar dennes antimoraiism

som >en fas i en personlig utveckling> 
-,dels Anders Nygren. FIan anser, ^tt för

Lundateologien >själva den frälsningssö-
kande människans angelägna fräga. efter
frälsning blir av denna antipietistiska teo-
logi misstänkt. Den blir stämplad som ev-
dämonism, lycksalighetssträvan.>> Männi-
skan får aldrig stå i centrum. Där skell Gud
och medmänniskan stå. >Ja, säg det till en

människa, som ängsligt frägar efter ftäls-
ning!>> Han tillägger, att den antipietistiska
iutherdomen beter sig, >som om den kände
Gud mycket nära men vore totalt främ-
mande för människan>>.

Den sista riktning Runestam dröjer vid
ar haglzyrkligheten. Han talar om atr der
>drar en katolsk vind genom världen>>, och
han reflekterar över orsaken, Främsc finner
han som motiv till de många konversionerna
>tidens brist på andlig auktoritet>>. Rune-
stam talar respektfullt och generöst om
denna strömning, men han markerar också

klart sin lutherska grundåskådning: han vill
hellre lita på levande Guds ord än på en

kyrka, även om Guds ord kommer att tol-
kas subjektivt och även om han inser, att
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kyrkan har ett autentiskt uppdrag av Kris-
tus. Frågan blir för honom den gamla:
>>Skall kyrkan vara överordnad Ordet, eller
Ordet kyrkan?> Runestam deklarerar, att
han är lycklig över sin ungdoms trosstrider
och säger: >>Det finns för mig ingen san-

ning i världen, värd att. kallas sanning, som

i övertygelsekraft kan jämföras med san-

ningen i Guds ord i den Heliga Skrift, med
den sanningen att Kristus själv är Verklig-
heten framför alla andra verkligheter.> I
sista hand vägrar han att >från det förment
rubbade Ordet ta sin tillflykt till Kyrkan>>,

han håller fast vid >>ordet som klippan och
vid Ordet och tron såsom den riktiga tolk-
ningen av människans möte med Gud>>.

I en alltigenom saklig ton har Runestam
på ett vackert sätt framlagt sin åskådning.
Även den som på avgörande punkter ställer
sig avvisande mot hans syn, grips av hans

allvar, hans lugn och ridderlighet.

S. S-e

Evelyn Vaugh: Eclnr.unil
Catnpion. London 19i3, Penguin.

Evelyn Vaugh är ju numera välkänd i
Sverige som en satirisk förftttarc av rang.
Härom året lät Penguin trycka tio av hans

böcker i billig upplaga, frin Decline and
FalI ttll Tbe Loued One. Men i Eilnuncl
Camfion möter vi en helt annan sida av

Vaugh. Med denna bok skapade Vaugh en

ny och lovvärd stil i helgonbiografi.
Edmund Campion var en framgångsrik

ung man i Elisabeth I:s dagar. Som student
vid Oxfords universiter h0l1 han ett lysande
tal inför drottningen, och utlovades en
snabb karriär inom statskyrkan. Hade er-
bjudandet kommit något tidigare hade han
kanske tackat ja. Men nu hade han redan
börjat sysselsätta sig med frågan om Kyr-
kans väsen och närmade sig mer och mer
katolicism. När han så kommit till klarhet,
begav han sig till kontinenten för att stu-
dera teologi i ett av de landsflyktiga engel-
ska seminarierna där, och trädde in i Jesu
Sällskap.

Efter långa studier och arbete i Frank-
rike, Rom och Böhmen blev han sänd till-
baka till England. Där arbetade han med
framgång under ett år innan han arrestera-
des som katolsk präst och jesuit. Efter atr
ha undergått lång tortyr och blivit erbju-
den ett biskopsdöme, om han gav upp sin
tro, tvingades han, nedbruten och utan nöd-
vändiga hjälpmedel, offentligt försvara ka-
tolicismen i en s.k. disputation med ledande
anglikanska teologer. Trots alla naturliga
förmåner var de oförmögna att motbevisa
Campions ståndpunkt, men han dömdes till
döden och avrättades på Tyburn i London.
Engelska katoliker trillf^tdt varje fu pä,

hans dödsdag, den l:a december, till Ty-
burn för att ffua hans och andra martyrers
minne. Idag ligger stället för Tyburns av-
rättningsplats mitt i bilvägen genom Hyde
Park längs Park Lane, och trafiken måste

då stoppas upp en stund för pilgrimerna.
Vaugh's bok är skriven i lysande stil,

och det ät ej *t undra på att han 1936
vann Hawthornden litterära pris med den

- 
det är inte varje dag en helgonbiografi

vinner dylika erkännanden av ickekatolska
prisnämnder.

t. R.

E, B, Strauss: Reason and
Unreason in Psychological Medicine.
London 19t3,H. K. Lewis and Co.

I denna lilla volym har den välkände
engelske psykoanalytikern E. B. Strauss låtit
trycka tre föredrag som hållits inför läkare.
Den första artikeln innehåller en kort över-
sikt av psykoanalytiska metoder sedda mot
bakgrunden av de utväxter som förekom
under kriget, då både engelsmännen och
amerikanarna använde sig mycket av psy-
kologer inom armdn, Många av dessa var
naivt freudianska 

- 
det lär t. ex. ha före-

kommit att unga män blivit förklarade
odugliga för soldattjänst på grund av psy-
kisk abnormalitet, enbart därför att de ej

haft sexuella erfarenheter.
Klara begrepp 

^r 
dfuför av nöden, och i

den andra artikeln behandlas frågan om
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kausalitet i allmänhet, med hänvisning till
psyko-somatiska problem. Strauss följer i
stort skolastisk-aristotelisk filosofi i sin kau-
salitetslära, men är inte ensidig eller trång-
synt.

I den tredje artikeln använder författaren
slutsatserna i det föregående avsnittet för
att rede upp etiologiska problem vid psyko-
analytiska metoder och psykiatriska diagno-
ser. Det är svårt för en icke fackman att
till fullo bedöma värdet av Strauss' utred-
ning, men slutsatserna förefaller vara väl
avvägda och författaren aktar sig för att
måla enbart i svart och vitt.

I vårt land, där vi har så många patienter
i behov av psykiatrisk behandling skulle det
kanske inte skada om fackmännen tog del
av Strauss' principiella ställningstagande.
Psykiatrin har inte utvecklats i lika hög
grad som andra grenar av medicinen, och
faran för formalistisk och opersonlig be-
handling av patienter kan inte minimalise-
ras. I varje samhälle där materialistisk och
deterministisk världsåskådning vunnit in-
trång förlorar man lätt förståelsen för de

psykiskt lidandes problem och på så sätt
minskas chanserna att man verkligen skall
kunna hjälpa de sjuka. Hur många av vita
läkare i dag skulle hålla med den svenske

psykiatrikern som för ett kvartssekel sedan

framhöll, att alla borde tänka på att just
de psykiskt sjuka finner en stor hjälp i reli-
gionen?

I. R.

B. G. Sandhurst: Vle satu

her. London 19i3, Longmans.

Man kan lätt föreställa sig såväl för-
fattarens som förlagets tvekan att ge ut
en ny bok i den långa serien av arbeten
om den heliga Bernadette och uppenbarel-
serna i Lourdes. Är inte detta ämne så ut-
tömt som det gärna kan bli, så allsidigt be-
lyst som man kan begära ur fenomenolo-

gisk, psykologisk och andlig synvinkel? Än
mer förstår man denna tvekan, när man
upptäcker att dec törfataren ger och vill
ge är en rent historisk framställning av
händelseförloppet. Därför detta tycker man
sig ju känna på ett fulk tillfredsställande
sätt. Men det intressanra härvidlag och
det som legitimerar företaget, vilker också
Fader Martindale mycket riktigt påpekar i
sitt företal, är dock atr jusr källorna,
förstahandsvittnena, får komma rill tals.
Man återfinner vittnesmålen från den kyrk-
liga undersökningen, som givetvis har den
nackdelen att vara påbOrjad nio år efter
själva händelserna och avslutad först tio
år senare. Också söker författaren här skilja
agnarna från vetet så gott sig göra lårer.
Men där finns också andra, samtida vittnes-
börd, framför allt byskollärarens, som grun-
dat sin skildring på en direkt och nästan
omedelbar intervju med Bernadette, en in-
tervju som han dock omstuvat för att dcn
skulle få en >>god litterär>> form.

De olika citaten i denna antologi sam-
manknyrs av författaren genom en i srort
sett diskret kommentar, vartill han fogat
den nödvändiga biografiska och topogra-
fiska inledningen.

A. Rask

östen Sjöstrand utger inom kort
en diktcykel med titeln Dikter nellan mitl-
natt ocb gryning, Denna bok kommer att
tryckas i en mindre, numrerad upplaga i
vackert utförande med omslag och anfanger
av konstnären Bengt Kristenson. Priset är
kr. 10: 

-. 
Av upplagan återstår ännu

några exemplar, varför intresserade ombedes
att (helst så snart som möjligt) insända
namn och adress till Oscar Isacsons Bok-
tryckeri AB, Postgatan 3 B, Göteborg; bo-
ken sändes så snart den föreligger per posr-
förskott.
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