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SEDAN SIST
Fallet Padrosa
Katolska kyrkan, ir inte nigon nyhet.
Men mycket sillan innebdr avfallet en civerging av inre <ivertygelse till en
annan konfession eller religion. I de flesta fall har det sin grund i en lingvarig process av > avkristnande> eller i en konflikt med Kyrkans auktoritet
pi det dogmatiska el1er moraliska omridet, i synnerhet di med Kyrkans
lira om dktenskapet. Blir sidana fall registrerade som vinningar for ett
protestantiskt samfund, som t. ex. Svenska kyrkan, rijr det sig om en ren
bokfdringssak. Med en verklig >konversion> har sidant intet att gora.
Vederbcirande blir inte protestanter {or att bli blttre kristna.
Men s& mciter di och di fall, dlr det syns foreligga en verklig civerging
till >protestantismen>> och der vederborande inftir ofrentligheten motiverar
sasom t. ex. har skett i fallet
sin overging utifrin religiiisa synpunkter
Padrosa. Om det di till pi kopet rcir sig om en katolsk prist, blir fallet
litt en vilkommen anledning till angrepp mot Katolska kyrkan frin protestantiskt heil.
Hir uppenbarar protestantismen sin egentliga karaktar: man accepterar
det som en vinning fcir den protestantiska kristenheten, om nigon katolik
fiirlorar fotfistet i sitt andiiga liv och borjar sviva ut i allsk<jns subjektivism, som blir sin egen norm vid utformandet av en >trosbekinnelse>,

Att det forekommer avfall frin

;r en
och helt uppenbart i fallet Padrosa
de flesta fall
iberopar
sidana
hemmagjord blandning arr >protestantiska>> isikter. Visst
bibeln som auktoritet, men endast i rent >protestantisk>> dvs. subjektivistisk, anda.
Den bibeltolkning Padrosa presterar och presenterar i sin >bekinnelseskrift> ir av det enklare slaget. Den skulle knappast av en nutida uppsalaprofessor i exegetik fi vitsordet godkand.
vilken
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I en radikal tidning, dir kulturchefen nyligen uttryckte sin stora fordver att man i Sovjetryssland
tvivlan
i kulturens och frihetens namn
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ogillar promiskuitet och sexuellt slarr', har ocksi fcirekommit en debatt om
de psykiskt sjuka. I den redaktionella inledningen hevdades, att i itldre
tider sjukdomen betraktades som >Guds straff>. En mlnniska, som alltfor
linge vandrat den breda vigen, slogs med sjukdom som straff. Dessa
tankar, >som frrimst pristerskapet holl vid liv>, bidrog till att fcirvandla
denna olycka till nigot skamligt och ohyggligt. Den psykiskt sjuke domdes >>inte bara till kroppen utan ocksi moraliskt>.
Nir man llser sidant, slis man iter av att de flesta angrepp mot kyrkan
bottnar i okunnighet. Det forheller sig ju alldeles tvlrtom mot vad fcirf attaren tror. Kristus har uttryckligen tagit stillning till problemet och
avvisat tanken, att det skulle vara den sjukes eller hans familjs skuld, att
han ar sjuk. Kaj Munk har i en oforgltimlig predikan om de psykiskt sjuka
eller invalida barnens mottagande av Jesus i paradiset belyst denna tanke.
Kyrkan har varit trogen Jesu syn pi denna friga. Sigrid Undset har med
kraft utrett, att det just var kyrkan som med sirskild cimhet tog hand om
de psykiskt sjuka och havdade deras mlnniskovlrde. Att de psykiskt sjuka
skulle ha moraliskt utstdtts av kyrkan, ir en ren myt. Naturligtvis kan
forfattaren uppleta nigon enstaka forvjrrad predikant, som kan ha sagt
nigot si grymt och okristet, men en enda biick i evangeliet och i medeloch kyrtidens kyrkohistoria skulle ha visat honom, att det ir kyrkan
hevdat ocksi de psykiskt sjukas m:inniskovirde och ritt
kan ensam

till

iimmaste

vird.

VARFON VOR.DAS MARIA?
JlOt 100 ir sedan, fu 1854, fcirkunnade Piven Pius IX hogtidligt, att
.fl- Jungfru Maria har avlats utan arvsyndens besrnittelse; vanligen kallas
detta den Obeflackade Avleisen. For att erinra dirorn och fdr att intensifiera den marianska fromheten har den nuvarande Piven Pius XII fcirklarat Aret 19I4 sorn ett >>marianskt> ir. Darfor stdller vi hir den principiella
frigan: varfcir driver Katolska kyrkan en kult av Maria?
Frigan ir av betydelse for bide katoliken och icke-katoliken. Om den sorn
stAr utanf6r Katolska kyrkan vill ta stillning till Maria-kulten, kan han
inte g6ra det enbart genorn att konstatera denna frornhets faktum; han
miste kinna dess motivering och innebord. Och katoliken som, >s6rjande
och gritande i denna tirarnas dalr, ropar till den himmelska Modern,
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miste finna en godtagbar, {cirnuftig grund
inte en ritt katolik.

till

detta;

i

annat fall dr han

Ur tvi klllor hirriir Katolska kyrkans marianska spiritualitet och teologi. Dess forsta princtp ar,att Maria medverkade till nigot; dess
andra princip ligger dari, attMaria a r nigot.
Frjr att utveckla, vari Marias medverkan bestir, miste vi tringa
djupt in i verkligheten, ty Jungfrun frin Nasaret hade uppgiften att
medverka till nigot stort, kanske det stcirsta av allt vad som kunde fullbordas, nimligen in/zarnati.onen,
Det ir redan nigot stort och oerhort, att civerhuvudtaget nigot ir till
utom Den, vars vdsen 1r att vata till. Det 1r ingalunda sjllvklart, att
-utorn honom nigot 1r till; likavnl kunde ingenting existera. Men stcirre
in tingens existens ir inkarnationen. Ty Den som givit tillvaro it allt,
steg sjilv ned i denna titrlvarons vlrld genom inkarnationen. Efter det. att.
han frambringat vlrlden, skankte han sig sjnlv it den; han fyllde virlden
med sitt ljus; han blev ett med den. Skapandet var borjan, inkarnationen
fullandningen. Alltets existens var fcirutsittningen, minniskoblivandet var
milet. Och att milet uppniddes, dnrtill medverkade Matia.
Visserligen var den Allsmiktige inte ovillkorligen tvungen att betiana
sig av en moder. Han kunde ha frambragt ur intet ett nytt visen liknande
minniskan och forbundit sig med detta. Men skulle en sidan ny rninniska ha varit minniska i samma bembrkelse som vi alla dr mhnniskor?
Nel'. Hon skulle inte ha tillhort vir minskliga famtlj; hon skulle nimligen inte ha varit Adams och Evas dttling. Adams slikte 1r som ett
vnldigt trld med minga forgreningar, vitrka alla skjuter upp ur en och
samma rot. Fcir att tillhora detta minniskosliktets stamtrid finns dven
vigen genom en kvinnas skote.
for den Allsmlktige endast en vdg
Det logiska sammanhan get ar oundvikligt. Den som kommer underfund med det, begriper Marias, den utkorade kvinnans plats inorn inkarnationens skeende. Maria har inte bata medverkat, si att siiga av en
slump. Fastmer ir den tjinst, till vilken hon utvaldes, en del av detta
stora verk; den hcir samma{1 med detta; utan den hade verket inte kommit till stind. Orn Gud viile bliva minniska pi samma sitt sorn vi alla ar
mbnniskor, var han hlnvisad till en minsklig moders hjilp. Beteckningen
>rndnniska>> skulie i annat {all fi en ny innebcird.
Dirmed har klarlagts, att man inte har fdrstitt den katolska Maiaspiritualitetens egentliga intention, om man jdmfor den heliga Jtrngfrun
med andra stora mdns m<jdrar. Naturligtvis har vi ett yisst intresse fcjr
mcjdrarna till inflytelserilta personligheter, allts& iven for Maria, Jesu
i1
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till sin mlnskliga natur fir riknas bland de stdrsta
inom virt slikte. Men liksom Jesus stir hogre in alla andra, intar ocksi
hans moder en enastiende plats. Enligt vad vi ber i den nicenska trosbekdnnelsen ir Jesus Kristus ,rGuds Enfodde Son, fodd av Fadern fore all
tid>>. Innan vi vlnder vira ogon frin honom till hans moder, miste vi
foljaktligen forundra oss 6ver, att han civerhuvudtaget har en moder,
river att det <jverhuvudtaget finns en kvinna, frin vilken han pi minski1
Iven historisns s1o1ss2
ligt sltt framgick. Det som hos alla lnf,yl
- att
mysterium, ndmligen
helt naturligt, ir hos Jesus ett ogenomtringligt
att han ir minvilket ir precis detsamma
han har en moder, eller
niska. Redan Efesus-konciliet (som lgde rum lr 431) ville fastsli detta,
nir det {orklarade, att Maria rr.ed ratta kallas Guds Moder, vilket utsiger
nigot vida mer in om man talar om henne som Jesu rnoder.
Maria representerar virldens stora hemlighet, nlmligen att Guds Son
har blivit minniska. Dirfcir iras och v<irdas hon.
Marias befattning inskrinkte sig fdr 6vrigt icke till att hon bidrog tiil
inkarnationens {cirverkligande. Den fortsattes, di hon ledsagade sin gudomliga avkomling under dennes jordevandring. Den kulminerade pi sitt
och vis, nir I(ristus frambar sitt <iversteprlsterliga livsoffer pi Golgata.
Dir framtridde den fiendskap, om vilken det var tal, d& >Flerren Gud
sade till ormen: ... j^S skall sitta fiendskap mellan dig och kvinnan, och
mellan din sid och hennes sld> (1 Mos. 3:14-li). Efter det att det
ledde
vilket var denna fiendskaps ursprung
onda kom in i vlrlden
inkarnationen till detta- ondas besegrande, det som betydde vir- iterlosnrng; ja, iterkisningen blev inkarnationens konkreta lndamil. Maria, som
medverkade vid inkarnationens forverkligande, synes ha haft sin roll iven
i iterlosningens genomfiirande. Atminstone led hon med sin Son, di hon
stod under korset. Siledes var hennes kallelse inte endast att vara Guds

moder, ernedan Jesus

Moder.

Att

hon medverkade

och miste medvslk2

-

framtrider tydligast i

hennes moderskap. Ingenstans kan den katolska Maria-fromhetens fundament si lett liggas i dagen. Hir strommar kdllan fcir Maria-vordnaden
som klarast. Hur lingt den heliga Jungfruns medverkan ln strlcker sig,
si begynte den nlr >Ordet vart kott>> (Joh. t:14), i och med att >den
unga kvinnan>> vart >havande> (Jes. Z:14 och Luk. t:31). Alltsedan
den tiden >>prisar alla slekten henne salig> (jfr Luk. t: +s).

F<ir att fortsatta vir framstillning och komma in pi den andra av de
antydda principerna, kan vi ett ogonblick tlnka pi hur en vanlig tjlnste-

flicka blir bemcitt. Hon betraktas understundom med nedlitande blickar.
t2

Varf 6r aiirdas Maria?

tar hennes tjinster i bruk och uppskattar kanske lven
bryr sig sillan nigot ndmnvlrt om henne sjilv.
Den Evige handlar annorlunda. NIr han anlitar en minniska {or att
genomfora nigot verk, ser han till henne sj:ilv. Ty minniskan iir nl,got.
Redan genom sig sjilv ar varle mlnniska nigot. F{on ir i sig sjilv virde'
lingt innan hon fcirmir utfcira nigot av virde. Nlr hon tjanar, betyder
aven bortsett frin vad hon presterar. Minniskan dr aldrig
hon nigot
Herrskapsfolket

hennes arbete men

som en hammare, som bortligges och glommes, efter

att den anvdnts. Di
tjinarinna> (Luk. 1: 38), antog F{erren inte blott

Maria blev
och bart henne i sin tjdnst utan sig dessutom till >sin tjinarinnas ringhetr>
(Luk. t:48). Gud ilskar henne; ty lcon iir en persort.
Dlrmed har vi uppteckt den andra kallan for den katolska Maiaspiritualiteten och -teologin. Maia, Herrens frdrnsta tiar'arinna, betyder
nlgot i och fcir sig, dirfor att hon ir en person.
En person ?ir som en stjerna med eget ljus. En person ir tilldragande.
eller hata
Man miste bekymra sig om den, beakta den, bven ilska den
den. Likgiltighet kan inte fcirekomma.
Det finns mdnniskor, som vet nigot om personlighetens stora vlrdighet.
Det ar modrarna. Modrar brukar intuitivt uPpfatta sina barns personliga virde och personliga egenart. Modrar tycker om sina barn och ser hos
sina barn det enastiende, det som varken upprepas hos nigon annan eller
kan jimforas med det som finns hos nigon annan. Alskande vet ochsi
nigot om personens vdsen och hemlighet. Ty de har i den ilskade funnit
nagot som stimmer till hogtid; de har fitt syn pi nigot outsigligt, som
vicker llngtan och lovar overflod; allt fdrnyas i dess glans. Dlrmed har
de blivit varse, vad en person 1r.
Pi sitt och viss vet vi alla, vad begreppet person betyder. Eller varfor
spanar vi med oro mot oster, dir en vlldig makt s<iker forkviva minniskan genom att fdrneka mlnniskovirdet? Den vill gora henne till ett
systems viljekisa hnk, behandla henne som ett ovetande hjul i en maskin.
Ingen sjllvstlndighet fir finnas, ingen fri tanke uthlrdas. Den enskilde
nedvirderas till ett ting som fungerar. Vi avskyr detta misshandlande av
mlnniskan. Ty vi er overtygade om att mlnniskan ar fri; vi vet, att hon
sjilv ansvarar for sitt gcirande och litande, att det hor till hennes visen
attha insikt och bestdmma civer sig sjllv. Hon bir inom sig en inre rymd
med fdrmigan att filla omdome och fatta beslut. Heliga djup finns dir
och otillgdngliga avgrunder, si att man infcir en levande minniska alltid
stir forvintansfull; det ir omojligt att i fcirvlg berlkna, hur hon skall
f<jrhilla sig. Detta forrider det personliga. Att vara person ir nigot fornimt; man skulle rent av kunna siga: nigot gudomligt. Som person ir
minniskan liksom en fokus, i vilken tillvarons innehill samlas; hon 6r som
>>F{errens
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ett element, vilket ej kan iterforas till enkiare substanser; hon ir som en
begynnelse. Aven Gud stilier minniskan i sirklass. Hon ir hans fornimsta skapetrse. Sisom person har hon foretride framfcjr alla andra synliga varelser. F{on 1r i och genom sin person Guds avbild.
Den heliga Jungfrun 1r mlnniska. I-{on bir rninniskans rnirke: sisom
minniska 1r hon personlighet. Dirfdr skidar den Evige med glndje pi
henne. FIan har inte endast utvalt henne att bliva Guds Moder
vitrket
- sjilv.
ar Maria-fromhetens frirsta princip
utan han ser ocksi pi henne
-, av hennes tjinsr, utan han liter
Han ncijer sig inte med att draga nytta
med vilbehag sina rigon vila pi henne. Han har civer henne utgjutit sin
nids rikedomar, si att hon ir den >hdgtbenidade> (Luk. 1:28), si att
hon till och med blev avlad utan synd. Redan lingt innan hon intrldde i
livet, tlnkte den Evige pi henne som pi sitt nlrmaste och sitt kiraste
barn. Maria skulle kunna siga: >>Flerren skapade mig sisom sitt forstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde nigot annat. . . Innan djupen
voro till, blev jag fcidd, innan kallor innu funnos, fyllda med vatten. .
(Ordspr. 8:22 fr). Den Romerska mdssboken ligger i hennes mun dessa
Skriftens ord.
Eftersom den heliga Jungfrun ir den Eviges ilskade dotter, miste iven
vi ara henne och v<irda henne. Nir vi minns henne, klnner vi oss dven
drivna att hllla oss till henne. Di Gud skenker Maria framf<ir andra sin
gudomliga karlek och nid, har hon ocksi
for att tala minskligt
framfor andra makt over Guds h)arta, Det-1r tillridligt fcir syndare att
soka sin tillflykt i skydd av hennes mantel, lor att hon mi leda dem fram
till och fora deras talan infcjr honorn, som 1r trefalt helig. Den som ir vin
till konungens ilskade barn, vinner ju hans bevigenhet.
ds612 ir skapelsens hcijdpunkt . Yira moderna
Att det finns personsl
sprik har inte n&got eget- ord for att beteckna saken. De har linat ordet
>person)> frin latinet, frin Kyrkans och hennes teologis latin. I si hdg
grad 1r Kristi Kyrka folkens liromistare betrafrande personens vdrde och
vlrdighet.
Att Maria 1r person ir den katolska Maria-fromhetens andra princip.
Den stir i samband med den fcirsta. Men den har sin egen innebord. Om
Gud hade betjanat sig av Maria sisom sitt redskap och dirutover ingenting, si miste redan detta fylla virt sinne med beundran <jver hennes
enastiende uppdrag. Det skulle -vara ett slags vordnad, vrirdnad i civerf<ird betydelse. Di hon ir Flerrens tjanarinna och den himmelske Faderns
llskade barn, forvandlas beundran till klrlek; forpliktelsen fullgcires nu
ur hjirtats impuls. Detta 1r vordnad i ordets egentliga bemirkelse.
.>>
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Att Gud har blivit mlnniska ir pi nidens omride det centrala mysteriet. Att mlnniskan 1r person ir den skapade vlrldens vdsentliga mysterium. Just dessa tvi mysterier ir kiilorna till den katolska Maria-fromheten. Allt som den Katolska kyrkan lir om Maria hlrr<jr frhn dem som
frin sina inre principer. Gcnom att vorda Maria erkinner Kyrkan f<iljaktligen Jesus Kristus som virldens medelpunkt; den erkinner dlrmed
ocksi minniskans virde och virdighet. Detta ar den katolska Mariakultens djupa mening.
I och rned att Kyrkan sysselsitter sig med mariologi, sysselsitter den sig
lven med kristologi och antropologi. Men intetdera gor hon som en skolinldra torra begrepp
mestare, som tvingar sina elever
den visar sina
^tt
barn en fingslande gestalt, den stiller dem inftjr en livslevande
makt.
Dir{or trottnar de som tror aldrig pi S:t Bernhards, den >marianske
lirarens>, ord: O clentens, o pi:a, o dulcis uirgo Maria!
Vilhelw Kdster Sl

)KEJSARENS NYA KLADER>
katolska dominansen i samtida skonlitteratur har inte undgitt att
irritera. Di man pi avkristnat hill inte langre kan bestrida den konstnlrliga rangen i Mauriacs, Bernanos', Claudels, Greenes och Eliots verk,

T\""
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har man f<irs<jkt misstinkliggdra dessa forfattares iskidning. I Sverige
finns silunda en kritiker, Bengt Holmqvist,
vilken tagit som sin
utan motiveringar
speciella uppgift att
stindigt fOrl0jliga och smida
den katolska tanken. Han har sjllv en magisterexamen i {ilosofi och ir mer
eller mindre lirjunge till nypositivismen i Helsingfors, Vien och Cambridge. Han menar, att Eliot hiller sig med en >dilig filosofi>, han kallar
den katoiska tanken fcir >galenskapr> och >obskurantismn och riknar nyskolastikernas teorier som >kejsarens nya khder>.

Med stor fortjusning har Holmqvist ocksi anmilt en engelsk bok, som
just heter Tbe enoperor's clotbes, av en fcirut som prosafc;rfattare och
lyriker oklnd dam Kathleen Nott (Villiam Heinemann Ltd,
l9r3). Om man ville folja Holmqvists exempel, skulle man beteckna
denna bok som ytlig och illa orienterad, vilket den for visso lr; den 1r
dessutom alldeles forvkrat skriven och har en komiskt dverligsen och auktoritativ ton. Rimligare forefaller det .vara att inte noja sig med tomma

tt
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epitet utan uppvisa, vilken okunnighet boken rymmer. Jag gcir det ocksi
darf<;r att den forefaller si ytterst typisk for nypositivismens eftersigare
i alla lander. De har tassat pi Vittgenstein och Carnap och Russell, de vet
absolut ingenting om Thomas och Maritain, men pi lcipande band vevar
de ur sig smideiser mot deras tinkande. De piminner pi ett rorande sltt
om sina fader, de gamla positivisterna, som pi samma naiva sitt inbillade
sig sitta inne med den allena saliggcirande filosofiska metoden och utdcjmde
alla andra erfarenheter och tankegingar som skrock och overtro. Hos de
stora nypositivisterna finns naturligtvis aldrig detta forakt frjr Thomas
eller Maritain; Vittgenstein sjilv blev r. ex. katolik och visade det finaste
sinne fcir den katolska mystiken. Pi de internationella filosofkongresserna
har ytterst hoviska och givande meningsutbyten fdrekommit mellan thomister och nypositivister. Men hos epigonerna finner rnan en annan hillning
ett svartmilande och karikerande si ofcirsynt, att man vagrar att.
tro att vederb<jrande kan skriva i god tro. Ett ypperligt exempel pi denna
vulgira filosofiska jargong 1r Kathieen Notts bok.
Kathleen Nott anser sig tala i >vetenskapens) namn mot ofornuftet,
representerat av nyskolastiken. Med nyskolastiken kan ju inte gdrna menas
nigot annat ln nythomismen; Jacques Maritain apostroferas ocksi i boken
nigra ginger, dock utan art man har anledning misstinka, att forfattarinnan 6ppnat nigon bok av honom.
Vad utmlrker di nyskolastiken enligt denna f6rfattarinna? Jo, framfor
allt att den beklagar den moderna vetenskapliga metodens framtringande

i

och med renissansen; enligt dess mening skulle det vara wtmarkt, om

man kunde >bli av med allt det stora som 1800- och 1900-talen presterat>.
I stlllet for vetenskap vill nyskolastiken kyrklig riverrro. Ir{an proklamerar arvsynden; dirmed har man utsagt, att minniskan aldrtg kan anvinda sitt frjrnuft >pi vir egen natur>>
forvisso en nyhet frir de flesta
katoliker. Hos Eliot finns enligt forfattainnan
en avsky for all vetenskap
liksom for all humanism. Detta upprepas ging pi ging i hennes bok i de
mest riverligsna tonfall. Den som aldrig spirat skymten av sidana tendenser hos Eliot
eller hos nyskolastikerna, dit forfattadnnan med oritt
riknar honoms<iker i hennes bok med stor iver belagg for pistiendet.

-, Fcirfattarinnan har nimligen inte sjdlv funnit nigra.
FIan finner inga.
F{on erkinner det (sid. 9) : >Aven om Eliot aldrig, sivitt jag vet, klart och
tydligt uttalat sig i denna riktning, s& ligger det dock underfcirstitt i
hans anvindning av ordet 'ortodoxi'.>>
Menar dX forfattarinnan nigonting sirskilt mirkligt med sin term
>yetenskap>? Inte alls. Ogenerat presenterar hon foljande stitliga truism:
>Det ir silunda nodvindigt att her fastsli, att vi i denna bok
som jag
tror i god overensstimmelse med verkligheten
med en vetenskapsman
-
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menar var och en som tilllmpar den vetensk apliga forskningsmetoden pi
vilket omride det vara minde; vetenskap dr den samlade och progressivt
ordnade summan av resultat av sidana tilldmpningar.>> Som synes star man
har infor efterpositivismens egendomliga tro, att man ger virdefuila
definitioner genom att rada upp tavtologier.
Emellertid 1r det n\r f.orfattarinnans mening, att mot denna ordinira
vetenskap skulle nyskolastiken vlnda sig! Forfattarinnan hinar uttryckligen nyskolastikerna, vilka anvlnder flygplan och bilar men samtidigt
varjer sig mot vetenskapen och vill ersltta den med fordomar och skrock;
hon har par,r'l^ att formulera foljande sats, som jag annars inte skulle tilltro nigon annan skribent i virlden in det uddiga snillet Hans Heiberg:
>Om minskligheten lir sig att konsekvent tanka efter de linjer, som fcir
till konstruerandet av flygplan, kommer den ocksi att tinka utmed
linjer, som for bort frin all auktoritetsrro och foljaktligen ocksi fr&n all
teologi.> Nyskolastiken ir fcir denna uppfattning en farlig sak, ty medan
hyggliga agnostiska vetenskapsmin ir toleranta och mlnniskovinliga, ir
de kristna fofiarligt blodtorstiga. F<iljande dyrbara sats miste riddas: >Det
alltigenom ovetenskapliga arvsynds-begreppet, vilket utgor kirnan i bide
kyrkans teologi och nyskolastiken, Ir ocksi den enda tro, som tilliter oss
att forgora smibarn och of<;dda med gott samvete.)) De kristna ir silunda
de enda som med fortjusning och samvetsro slaktar civilbefolkningar med
atomvapen! Kommunister eller nazister skulle aldrig kunna tinka sig att

utf6ra nigot si omlnskligt.
Men lit oss gi forbi denna vulgira agitation och droja vid den tankeging i boken som motsvarar den efternaturalistiska svenska epigonkritikens syn pi kyrkan och teologien. Enligt Nott och hennes drabant. Holmqvist skulle nyskolastiken alltsi avvisa den vetenskapliga metoden. Man
ville di forst piminna om den vildiga raden av katolska naturvetenskapsmen
det kan kanske rlcka med att nemna en: munken Mendel
som under
de sista irhundradena gjort rent vetenskapliga insatser -av
hogsta rang. Hur minga arr t. ex. de nya atomfysikerna har inte f6rklarat
sig vara troende kristna? Man ville ocksi erinra om art vlrlden har en rad
katolska universitet, dir samma exakta forskning bedrivs som vid de ickekatolska universiteten. Slutligen kunde man piminna om den frimste
nyskolastikerns, J a c q u es M arit ain s, principiella uttalanden i imnet. Redan iTh|onas hevdade han, att det fcir thomisten finns mycket att
ta .vara pi i modern filosofi; han betraktar dess historia som ert slllsynt
spinnande och gripande drama:
>>Den moderna filosofien har inte bara pi tusen sitt f6rfinat vad man skulle kunna
kaila den filosofiska sensibiliteten, den utg6r ocksi genorn sina missgrepp och genom den
djirvhet, med vilken den drivit vissa felaktiga teorier till deras spets, en vlrdefull ex-
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perimentell verifikation av den eviga filosofien och en virdefull impuls till fortsatc reflexion. Vir blick ir av naturen s& svag, att vi kanske inte utan de starka blixtar som
framkallas av de chockerande intellektuella missgreppen sku1le kunna se det ojimf6rlige
virdet i en rad av den helige Thomas'principer, {61 6vrigt just de finaste, de subrilaste, de mest thomistiska bland dessa principer, som ibland kan fdrefalla som onddiga,
alltfdr rafiinerade intellektuella experiment, men vilka plotsligt avsl<ijar sig som osynliga
1<issllppta
fdrorsakar stora tankesystems sammanbrott. Det ger t. ex.
krafter vilka
en ojlmftirlig intellektuell glidje att se, hur en diamanthird tes av Cajetanus on kunskapens natur eller en subtil och miktig sida av Jean de Saint-Thomas om den immanenta
aktiviteten eller ett enda ord av den helige Thomas om omd6mets natur med ett enda
slag slir ned den cartesianska och kantianska idealismen.>>

Nattrrligtvis vet inte den munviga engelska forfattarinnan nagot om de
nythomister i hennes eget hemland, vilka till den nya logikens eget sprik
den nythomistiska tanken. Bland epigonerna och journalisterna
det en dogm, att den thomistiska tanken skulle med ett enda slag rase-

>><jversatt>>

ir

ras, om dess grundf6restillningar utsattes fcir modern begreppsanalys.
Detta vittnar endast om okunnighet. Forsok har gy'orts men utan resultat.
Kathleen Nott kan aldrig pivisa, att Eliot vttalat de dumheter hon anklagar honom for; hon fir ddrfor genomgaende rddda sig med att pAsta,
att de outsagda ligger bakom hans tinkande. I sjllva yerket fc;rhiller det
sig si, att Eliot skrev flera filosofiska arbeten i sin ungdom, nirmast i sin
Lirare Bradleys anda. Han har efter sin omvlndelse bedrivit ingiende studier i Aristoteles och Thornas, vilket f<jrfattarinnan observerat, men han
har aldrig framlagt dessa resutrtat i systematisk form. Om fcirfattarinnan
fciljt en anstindig vetenskaplig metod, skulle hon naturligtvis ha gitt tillbaka till Thomas' och nythomismens viktigaste skrifter och underscikt
dem. Nu ncijer hon sig med att hinfullt meddela, att nyskolastiken arbetar
med ett dubbelt sanningsbegrepp och darfOr a priori miste kallas ovetenskaplig. Hon vigar rent av havda, att Maritain skulle arbeta med sidana
metoder.
I Sverige

vickte det sensation, di vir forste svenske thomist, Lechard
Johannesson, i sina tre skrifter Kunskap ocb uerklighet Qgaa), Sirucesltunshapens probletn (194t) och 40-talet och id.6erna (1949) uppvisade,
att nythomismen bestlmt tar avstind frin det dubbla bokhilleri, som
utmdrker t. ex. det protestantiska teologiska tinkandet; Hedenius sjdlv
uttryckte sin fcirtjusning river Johannessons f6rkrossande kritik av t. ex.
Nygrens och Brings s. k. >meningssammanhang>. Kathleen Nott har tydman kunde nlmna La philoligen aldrig list Maritains kunskapslirra

- med den logiska empirismen i
eller hans uppgorelse
sophie de la natttre
Scbolasticisno and politics.

Nythomismen avvisar visst inte den logiska ernpirismens intention eller
metod; Bochenski :uttalar uttryckligen , att denna filosofi pi ett beundrans-
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vlrt sitt motverkat det hot, som vesterlindsk kultur utsatts fctr i form
av irrationalism och subjektivism (Ettroptiiscbe Pbilosophie der Gegenpekar pi de filosofiska missgrepp som den logiska empitiil, slrskitrt nir den gtir logiken till en tautologisk
skyldig
rismen gjort sig
process i stiilet fcir ett logiskt skridande frin en sanning till en annan och i
sin syn pi >tecknenu: >Tecknens innebcird henfor sig inte till vira medvetenhetsakter, vira Erlebnisse, utan till objekt som ir oberoende av vir
subjektiva status, iven om de f\r sin genomskinlighet for forstindet f6rst
genom vir intellektuella verksamhet.> Vienskolans tinkare rnirker inte, i
sirskilt nominalisvilken grad de ir influerade av icke genomtdnkta
fdrutsettningar. De kinner ocksi bara till en form av vetenskap,
tiska
den experimentella; eftersom endast det omdome som kan verifieras med
experiment ir sant, d,r det meningslcist att formulera fri'gar-l >>Existerar en
filosofisk skola i Vien?> Vidare klnner de bara till eru sorts metafysik
>pi en ging abstrakt, djupt godtycklig och enormt anspriksfull>.
- Man kunde saga, att Kathleen Notts kritik utmlrkt vii trdfrat den protestantisha teologien i Sverige som dr logiskt ohillbar och arbetar utan
vetenskapligt tillfredsstillande metod, medan varken hon eller hennes
mestare tycks ha en aning om att det finns en helt annan sorts metafysik,
som ingalunda behover frukta \flienskolans begreppsanalyser. Den thomistiska realism en arbetar med ett strengt logiskt kunskapsbegrepp. Kunskap
om det overnaturliga dr icke en sjilvmotsdgelse, av det skalet att skapelsen 1r en analogi till sin Skapare, till Gud. ,tTy hans osynliga v2isen, hans
eviga makt och gudomsharlighet hava inda ifrin virldens skapelse varit
synliga, i det att de kunna fcirstis Senom hans verk>, siger Faulus; pi
denna utsaga har thomismens lira om analogia etctis grund*s.
Analogien mellan Skaparen och hans skapelse stricker sig vida hngre in
analogien mellan t. ex. konstnlren och hans verk, ty konstnlren kan inte
sjllv frambringa sitt material :utarr er bunden av detta. Skapelsen dirernot
vittnar alltigenom om den tanke som ligger bakom. Nir naturvetenskapsmannen trlnger nlrmare naturens hemligheter , ar det denna yttersta tanke
han nirmar sig; nyskolastiken har aldrig ett ogonblick fruktat en sidan
naturvetenskaplig forskning utan tvertom alltid vilkomnat den. Diremot
har nyskolastiken varnat for ett alltfor tringt sannings- och kunskapsbegrepp. Maritain siger leende: >Om varje kunskap, som inte kan verifieras, saknar mening, si kan inte heller denna filosofiska skolas egen teori
sf1s1s6m den omojligen kan verifieras pi detta sltt.>>
ha nigon mening
Han tillagger: >Vienfilosofernas teori ir i sjdlva verket en filosofisk teori,
en vetenskapslira; enligt min mening ir den princip som jag nyss berort
sann' nir det
principen om den logisk-experimentella verifieringen
-giller omdomets funktioner inom den empiriologiska vetenskapen;
men

uart). Maritair'

,9

Suen Stolpe

den ir sann endast pi detta omride. En filosofi, som generaliserar denna
princip och utstricker den att gdlla om alla omdomen som forrnedlar sann
kunskap
en sedan filosofi f<jroder sig sjilv.>
Dessa antydningar mi vara till fyllest. Kathleen Notts bok ir intressant,
ddrfot att den iter bestyrker en gammal iakttagelse: de haftigaste angreppen mot den katolska tanken kommer alltid frln sidana kritiker som
aldrig ldst nythomisterna eller Thomas sjilv. Nir en man som Benkt
Holmqvist talar om >dilig filosofi>, om ,galenskapr> och >obskurantismu,
innebir detta endast, att han lever pi nypositivistiska seminarieminnen
men aldrig forsokt arbeta sig in i t. ex. Maritains tinkande. Nir man slir
igen Kathleen Notts lilla bok, inser man tydligare ln nigonsin, att vad vi
i Sverige framtor allt behover ir saklig upplysning om var Kyrkan och
den katolska tanken faktiskt stir. Tror rr,an) att den sydsvenske borgmistare, som skriver si indignerade inslndare i dagspressen om t. ex. avlaten, skulle gcira detta, om han inte levde i den vanfcirestlllningen, att man
genom avlat kan frikopa sig frin eviga straff? Tror man, att. vira journalister skulle tala om obskurantism, om de hade besvlrat sig med att lisa
Maritains kritik av Vienskolan eller hans kunskapsllra? Man ville tilligga,
att dessa studier sannerligen inte ir en tung plikt. Vilken olndlig lisa
betydde det inte fcjr den generation, som var insnord i uppsalafilosofiska
vanfcirestillningar, och som i den protestantiska tanken inte fick minsta
skymt av strid, att hos Jacques Maritain och hans mistare Thomas mcjta en
vetenskapligt och logiskt hillbar kristen tanke, som stod orubbad infor
alla anlopp!
Saen Stolpe

JERONIMO NADAL
ItoT-r579

SJ

nder iren 1138 och 1J39 besoktes sondagsmissan i dominikanernas
kyrka vid Rue Saint Jaques i Paris av en grupp utlandska studenter.
Efter gudstjinsten hmnade de kyrkan tillsammans. Fem eller sex unga
men
morka, med vackra drag, fattigt klidda och litet undernirda
omringade
en haltande kortvixt man, som verkade ildre In de sjllva. Den
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lille mannen tycktes vara innu fattigare ln sina fdljeslagare och si obetydlig, att man knappt lade mbrke till honom. En intelligent iakttagare
skulle emellertid ha f<irstitt att det var han, som var gruppens medelpunkt
en till synes ansprikslos ledare. I hans <igon fanns den mildhet,

-

som bottnar i en ocjvervinnlig styrka.
Till denna grupp slot sig ofta en slank ung spanjor, elegant och sobert

som om han vore ridd
kladd. Han verkade forsiktig, nestan dngslig
- iter dok upp, blek och
att engager^ sig for mycket. En sondag, nir han
frigade den
men lndi oformogen att hilla sig [e1x1
tillbakadragen
lille mannen: >Har Ni varit sjuk, Senor Nadal?>
>>Ja
och ridd tor att d6, Don Ignacio.>
(stackars liten)>, sade Ignatius, >>varfdr var Ni ridd?>
>Pobrecillo
>Ar Ni sjllv inte ridd for dcjden?> undrade Nadal.
>>Inte sedan femton ir tillbaka.>
Detta samtal agde rum nigra minader innan Ignatius av Loyola itervinde till Spanien efter att ha slutftirt sina sent piborjade studier vid
Sorbonne. Den lilla gruppens medlemmar var Pierre Favre frin Savoyen,
portugisen Simon Rodriguez, Francisco Xavier frin Navarra och spanjorerna Diego Lainez, Alfonso Salmeron och Nicolo Bobadilia. Pierre Favre
yat redan pristvigd, de andra var teologie studerande. Alla hade avlagt ett
kjfte att viga sitt liv it Kristus. Ingen av dern, med undantag av Ignatius
sjilv, var mer ?in tjugosex ir gammal. Det har ofta sagts, att Jesu Sellskap borl'ade som en studentforening.
Jeronimo Nadal var en outsider och fast besluten att forbli det. Han
var rddd for andligt experimenterande. Men lgnatius' personlighet fingslade honom. An kende han sig dragen till honom, an pi sin vakt mot
honom. Oroad av dennes kompromisslosa krav, vars storslagenhet dock
grep honom, klamrade han sig fast vid sin misstro. Att nalkas Gud pi en
ny vig, varken kend eller erkend i Rom, skrimde honom, i all synnerhet
nu, di lutheranismen tilltog i Europa och hugenotternas lira alltmer spred
sig i Paris. Vem dristade sig di att avgora, om en okand mystiker med en
sillsynt makt over sjalarna var en farlig heretiker eller ett helgon? Sikert
inte Nadal, som hade uppfostrats i provinsialismens fcirsiktiga anda.
I Palma Mallorca finns innu i dag en Calle Nadal. Huset dar han foddes finns inte kvar. D. Josephus Quadrado, en historiker fodd i Palma,
har underrittat eftervarlden om att familjen >Nadal, Sefiores de Binibassi,>, tillhorde ett skikt mellan medelklass och adel. En annan spansk
hojde pi ett vllvilligt men foga sakligt
P. Jago Ximenez
biograf
till
>prima nobilth>. Faktum ar, att de
sltt sin hjaltes sociala stlllning
manliga medlemmarna av shkten Nadal hade ritt att baru titeln >ciudaen efterstrivad titel i en spansk smlstad pi 1I00-talet.
dano militar>

-
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Jeronimo Nadals herkomst var alltsi inte bara mycket olik Ignatius av
Loyolas adliga baskiska anor utan ocksi sllkten Xaviers stolta krigisi<a
traditioner. Lika litet hade han gemensamt med Bobadillas fattiga ursprung
eller med Pierre Favres, som frin borjan varit en hunskapstcirstande herde.
Simon Rodriguez tillhorde den portugisiska hogadeln och endast Salmeron
och Lainez, lirjungar vid Alcal6 liksom Nadal, torde ha kunnat inge
honom det fortroende, som bottnar i likartade erfarenheter. Men just de
tv| var i hans dgon de mest fanatiska i Ignatius' lilla krets.
Nadal var en produkt av medelklassen och uppfostrades av fornuftiga
fori.ldrar utan <iverdrivna ambitioner. I det disiga Palma de Mallorca var
folk rldda f.ar allt som betydde forandring, ty forindringar medforde
faror. I den virld sorn behirskades av den spanska inkvisitionen fann
bara rnedelmittan en relativ trl.gghet. Jeronimo Nadal, en elegant produkt
av Alcalis beromda universitet, begivad och belist, en lovande matematiker, filolog och teolog, ville som prdst tjana Gud med lidelsefull karlek
men inorn ramen av beprcivad tradition. I Alcali hade han sett en
av den trettiofemirige studenten Ignatius, som formodligen chockeskymt
rat honom genom sin sjilvpilagda, 6verdrivna fattigdom. Dir hade han
ocksi triffat Lainez och Salmeron, som han skulle iterse vid Sorbonne ir

rt33.

Di som alltid speglade Paris Europas olika problem och deras rnognande
frin teori till praktik. Reformationen hade splittrat enigheten i den
kristna virlden. Den kinsla av oslkerhet, som alltid ir det fcirsta resultatet av en ompriivning av gillande virden, verkade dnnu mera fcjrvirrande under detta 1100-ta1, di en h<;gt utvecklad men icke materialistisk
kultur saknade den >trdst>, som vir tids teknik erbjuder.
I lowrnal d'wn Boetrgeois d.e Paris frin den tiden hser man att befolkningen i Paris under iren 1533-1534 var gripen av panik. Allmlnt
ratt ofta utan grund
aktade necdborgare blev anklagade for heresi
flydde
ur landet. Man fir
holl
sig
gomda
eller
och brinda pi bil. N4inga
vii antaga, att rnenga personer som skilde sig frin omgivningen genorlrl
sin hdga andliga nivi, foll offer for de mindre begivades fantasilosa avundsjuka. Ignatius hade sjllv varit finge hos den spanska inkvisitionen innan
han kom till Paris. Rlttegingen, frin vilken talrika dol<ument och vittnesneil innu ir bevarade, ger oss en utomordentlig bild av helgonets lugna
civerligsenhet och geniala d.idrvhet. Han blev frigiven och fcjrklarad icke
men faktum
skyidig till alla mer elier mindre groteska anklagelser
- Nadals nistan
Tack vare
kvarstod: han hade varit misstinkt.
som senare visade sig ovirderlig for ordens slkerskrdmmande intuition
fcirstod han, att Ignatius och hans vdnner nu iter utsatte sig fcir
het
fara.-
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Ignatius besannade den ofta citerade frasen >>andra fiskar med nät
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jesuiterna använder spö>, när han till lärjungarnas förvåning med oeftergivlig iver sökte vinna den färglöse unge borgaren från Palma de Mallorca.
de
Nadal vägrade emellertid bestämt att pröva Exercitios Spirituales
- och
andliga övningarna. Hans motstånd kulminerade vid Ig4atius' tredje
sista försök. >>Jeronimo Nadal>, sade Ignatius, >Ni är nu magister theologiae och ögonblicket är inne, då Ni borde i ensamhet meditera f& att
förstå och s m a k a exercitierna, praktiskt och i Ert hjårta.>> Nadal blev
upprörd, och med handen på Nya Testamentet genmälde han strävt:
>Detta är den bok som jag vill falja.> Han tillade: >lag vågrar att diskulåt mig vara i fred . . .>
tera vidare
- begav han sig till Avignon.
Kort därpå

II
Jesuitordens historiker Orlandino säger, att en jesuit skall vara Guds
utvalda vapen. Jeronimo Nadal visade inga tecken på stridbarhet under de
sju åren efter Paris-vistelsen. Denne den mest orädde och djärve bland
Ignatius' söner, som skulle vinna seger på seger över de flesta faror som
hotar människorna, tynade i Palma som ,le malade imaginaire>. Han hade
återvänt till sin hemstad 1I38 efter studier i Avignon, där han promoverades till doctor theologiae. Flans kännedom om hebreiska språket och
hebreiska skrifter föranledde ett besynnerligt intermezzo.Den judiska för-

enträget att stanna kvar som deras
judarna
så rasande, att han tvingades fly
rabbin. När han vågrade, blev
från Avignon under de mest bisarra omständigheter.
Detta äventyr var hans sista för många är framät.
De följande sju åren i Palma betydde för Jeronimo Nadal sjukdom till
kropp och sjäI. Han sade efterät: >Gud gav mig ingen ro förrän jag hade
funnit min väg.>> Han led av varjehanda sjukdomar och använde sina
pengar till läkare och mediciner. En modern psykonalytiker skulle ha
försökt bota komplexen genom att f.örklaru hämningarna. Han skulle
antagligen tala med sin patient om energi utan utlopp och om bortträngda
önskningar. Nadals psykoanalytiker var Gud, som ledde honom >till dess
att fjällen föll från hans ögon>>.
Hans arbete som professor >>de Sagrada Pagina> tillfredsställde honom
inte. Vi läser att han höll offentliga föreläsningar över Paulus' brev till
romarna. Men han hade ingen framgång. Elevantalet minskade. Han levde
bekvämt, till och med i överflöd, hade ett vackert inrett hus och ,per
annum olja, vin och säd till ett värde av 300 scudi>. Han tillbringade
mycken tid i sitt rikhaltiga bibliotek och åtnjöt uppskattning och sällskap
av Palmas prominenta borgare.
samlingen

i Avignon bad honom

63

A. F. Stri,dsberg
De kunde dock inte bota hans vemod. Isabel Cifra, en av cjns fcirnima
damer, var honom mycket tillgiven; under hans ledning grundade hon
betydelsefulla vdlgrirenhetsinstitutioner. Han brukade kalla henne >>Beata
Isabel>. Isabel var emellertid bara en forbiglidande skuggbild i ett taediu'm.
aitae.
Pi det sjunde iret av sin vistelse i Palma besokte han ett kloster,
belaget- h6gt uppe i bergen. Han kende priorn vil och bad honom om rid.
Nu visste han med sig att hela hans liv var misslyckat. Priorn tycks ha
fcirstitt hans problem, ty han svarade helt enkelt: >Jag tror att Gud har
utvalt dig till stora ting. Friga honom vilka de ar, fr&ga av hela dttt hiarta

nlr du ldser missan.r>
En minad senare fick Mallorcas guverndr, som stod p& god fot med
Nadal, en postsick frin Karl V:s romerske ambassadcir. Denna inneholi
ocksi en kopia av ett brev frin Francisco Xavier till den helige Ignatius.
Francisco befann sig vid detta tillfalle i Indien och skildrade sina erfarenheter frin missionsarbetet i ett av de glodande brev till den helige Ignatius, som han enligt egen utsago skrev >kndbojande med ansiktet dverskoljt av tirar>.I{allorcas guverntir skickade brevet till Nadal emedan
dess innehill borde vara av intresse fcir en lerd teolog. Francisco Xavier
skrev i detta brev om de gl:idjande nyheter han fitt frin Ignatius, niimligen den Helige Faderns erkinnande av Societas Jesu. FIan ndmnde ocksi
att den Helige Fadern hade stadfd.st ordens konstitutioner. Slutligen
uttryckte han sin gld'dje civer den Helige Faderns godklnnande av Exercitia Spiritualia. Av brevet framgick naturligtvis att Ignatius av Loyola
var general fcir Jesuitorden.
Ingen historiker har berd"ttat om Jeronimo Nadals klnslor vid detta
hans livs avgcirande dgonbiick. Hindelsen med brevet stir emellertid
nimnd i de flesta historiska verken om ordens begynnelsestadium, och
Nadal har sjllv upprepade ginger refererat till den. Tog han denna egendomliga handelse som svar pi sin bon? Andi fattade han inte nigot beslut.
Trots sin onskan att vtbyta sin stillastiende tillvaro mot >>stcirre ting>,
trots det goda mottagande han var siker pi att fi i Ignatius' huvudkvarter i Rom var han fort{arande tveksam. Detta bevisar, att fdrsiktighet inte
var det avgcirande motivet i hans tvekan. Det finns en sjdlvbevarelseinstinkt ocksi pi det andliga planet, en skrlck fcjr det absoluta offret och
den slutgiltiga sjllvuppgivelsen. Nadal stod pi trrjskeln till ett nytt liv,
sitt verkliga liv. Han hade hort Guds rcist och var ridd.
Nigra dagar senare fick han ett brev frin en vln och landsman, kardinal Puteo. Denne bad Nadal gcira honom sillskap till Rom och till kyrkomcjtet i Trient. Di tvekade inte Nadal lingre. FIan reste till Rom.
Det var 3,r 1547 och S:t Ignatius hade slagit sig ned i Casa Professa pi
Piazza d'Altieri med en del av sina andliga stjner. IJnder de forsta dagarna
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i kardinalens hus och intog sina miltider vid hans bord. Vi
vet inte hur minga dagar som fc;rflot innan Nadal tog mod till sig och
ensam s6kte sig fram genom Rom till Casa Professa. Pi troskeln mcjtte han
en gammal bekant frin Paris-iren, fader Domenec. Denne blev inte forvinad. Han cinskade Nadal vilkommen, tog honorn i rockirmen och drog
honom in i huset och utbrast glatt: >Sesi, lit oss genast borja med exercitierna . . .> Nadal som inte kende sig sirdeles vnl till mods, svarade
emellertid: >Fcir mig genast till fader Ignatius.>>
I den helige Ignatius' nlrvaro <ivervildigades Nadal av en klnsla av
ovirdighet. Han ansattes iter av stor oro, men av andra orsaker in for
linge sedan i Paris. Han fcirs;ikrade Ignatius att han saknade alla de fAr
en jesuit mest vlsentliga egenskaperna. Ignatius lyssnade lugnt utan att
fcirsoka <ivertyga honom. Till sist sade han smileende: >>Ingen var'tar att.
ni skall avlitgga nigon examen. Tag det lugnt!>>
Jeronimo Nadal stannade kvar i Casa Professa. F{ans plats vid kardinalens bord forblev tom. En av kardinalens anstlllda berlttade nigra dagar
senare att han hade sett Nadal pL gatan. Hans tidigare av lugn virdighet
prlglade ytfte var helt fi;randrat, sanningen att siga hade han sett rltc
forvirrad ut. Kardinalen, som hade gjort f6rfrigningar kunde beratta for
sitt husfolk att Nadal bodde hos jesuiterna. FIan tillade leende: >Vilsignade
bodde Nadal

fcirvirring.>

IiI
Lingre fram i tiden adresserade S:t Francisco Borgia ett brev till Nadal
i Antwerpen eller var
foljande sitt: >In Anversa o dove si trove
han annars befinner sig.> Ingenting kan vara- rr,era karakteristiskt for
Nadal, som efter sitt intrlde i orden stindigt befann sig p& resande fot.
Under hans fcirsta ir som jesuit hade S:t Ignatius skickat honom till
Sicilien och Italien, till Spanien i tvi omgingar och lven till Tyskland.
Under sex minader var han i Tunisiens dken som kaplan i kejsarens hir.
Han hade arbetat i trettiofem europeiska stider. Vid alla sina resor grundade han ordenshus, skolor och hogskolor. overallt inftjrde och kommenterade han ordens konstitutioner. FIan tivervakade deras mottagande och
praktiska tillimpning och sig till om man i anpassningssyfte borde fororda n&gra Indringar.
Under de forsta iren i Rom hade Ignatius personligen utbildat sitt
problembarn Nadal. Han hade lirt honom att predika lika vnl som att
skcita praktiska vlrldsliga angeligenheter. FIan lyckades till och med overtyga Nadal
som i likhet med spanjorer i allmlnhet llngtade efter
att arbete och studier i Guds tjdnst kan
meditationer -och linga bciner

pi
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vara lika mycket virda som boner. Ignatius lerde honom Ordets makt och
den tystlitne, svirmodige Nadal blev en av sin tids mest inspireradetalare.

Flistorikerna kallar honom ofta den helige Ignatius' hjirta, men i sina
egna <igon var han bara sin ilskade faders <idmjuka skugga. Ignatius var
si stolt civer sina s6ner att hans ansikte lyste nlr han sig pi dem. Men som
en far som 1r rddd for sin egen svaghet kunde han vata oerhcjrt strdng
mot dem som han ilskade mest. Nadal kunde ibland darra nar Ignatius
kallade honom till sig. Men efter en dundrande tillrlttavisning brukade
Ignatius vanligen borja skratta och limnade fcjremilet f6r sin vllvilliga
vrede utom sig av hipnad och fcirvirring.
Frin Sicilien (Messina och Palermo) skrev Nadal det fcjrsta av sina
orikneliga brev till Ignatius, vilka visa hans grlnslosa tillgivenhet for sin
uverdadore Padre>. Han skriver i detalj om de hus som han hade k<;pt eller
fitt av vilmenande men ibland trottsamma beskyddare, om adrninistrahan var en utmirkt af{irsman nir det gallde
rionens ekonomiska sidor
och om de vdrldsliga och kyrkliga myndigheternas
ordens intressen
- som hrarnas och elevernas egenskaper. Lisaren kan
instdllning lika vril
Nadal forklarar vanligen diliga
vilseledas av hans milda omdomen
rnen
de agerande personernas karaksjukdom
med
karaktirsegenskaper
tirer avskijas i hans dramatiska itergivande av hendelseforloppet'
Han lyckades genast istadkomma vinskapliga relationer med vicekonungen av Sicilien Joannes de Vega, som ridfrigade Nadal i allt som rorde
undervisningen vid det nya universitetet i Palermo. I borjan ser man hur
Nadal personligen tar itu med allt, bide sm&saker och irenden av stofsta
vikt. Antingen han vandrade eller red pi sin mulisna dver bergen, fatdaeller trotsade hugemed nigra skeppsbrott di och di
des civer haven
- jimsides med kampen mot sjukdom- och hunger, var han
nottkrigets faror
alltid okuvlig och vid gott mod, driven av kerleken till Gud. Medveten
som han var om sin stora uppgift skotte han indi med stor ornsorg smi
praktiska detaller. Med noggrannhet skrev han >Hushillsforeskrifter ftir
kockar>, >Foreskrifter fdr portvakter' matuppkcipare, klidesvirdarerr, och

si vidare.
Den ! r.r,a1 15i0 skriver han om n&gra lyckade predikningar ,rfore och
efter Quadragesima> fcir soldaterna i den kejserliga hiren i San Salvatore.
Han berittar med fortjusande sjdlvklarhet att storre delen av soldaterna
sorn tidigare levt tillsammans med konkubiner, nu hade >>antingen limnat
dessa eller gift sig med dem; de hade biktat sig och blivit goda kristna och
Gud vare lovad inte som soldater i allmlnhet>. I samma brev underrlttar
provinsens generalinkvisitor
han Ignatius om att biskopen av Patti
visar stor tillgivenhet fdr Jesu Sallskap och har bett att fi en jesuit till
medhjiipare vid en resa i biskopsdomet. Att sti pi god fot med general66
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inkvisitorn var naturligtvis av stor betydelse for den nya orden. Nadal
kommenterar inte hindelsen utan fortsitter sin rapport med att ytterligare fortydliga situationen. (Man kan fcjrestllla sig Ignatius' leende nir
han laste den!) Ovannimnda biskop och generalinkvisitor var angeligen
om att anstilla nigra jesuiter som domare river heretiker. >>Men>>, skriver
Nadal som den smidige diplomat han var, >det tycktes rnig, och det sade
jag ocksi, att v&ra konstitutioner inte forutser detta slags verksamhet. Jag
lyckades andl, gora Hans Excellens ncijd genom att lova honom att i stillet
censurera nigra tvivelaktiga bocker, som just nu finns i bokhandeln. Vi
har erhillit fullmakt att drag in sidana bocker och meddela absolution
till lgarna.> I alla fortsatta mellanhavanden rned inkvisitionen visade han
samma latthet och rnisteriiga handlag i farliga situationer.
Breven frin lIf I vittnar om intensiv lingtan. Bonen >>Orate pro nobis,
patres et fratres> 1r inte bara en avslutningsfras utan ett verkligt ledmotiv
for Nadals behov av stod frin S:t lgnatius. Uppgifterna vixte och det
miste ha utgjort en stendig kalla till ingest och ett andligt problem
att, samtidigt som han fcirs<ikte leva i Kristi efterfoljelse, koncentrera sig
pi de minga virldsliga ting som v^r av vitalt intresse fcir den unga orden.
Nadal glomde emellertid aldrig bort det vlsentliga i sin uppgift. Han
skriver till trgnatius: >Vicekonungen, hans son Sucro och Senor Osorio
har lovat att samla ihop pengar till de fattiga.
en fornlm hovman
- Hans Excellens att giva sirskilda rattigheter it
-Jag hoppas kunna piverka
vilkas f ormin ingen hittills har talat;>
de fattiga, till
Ignatitrs iterkallade Nadal frin Messina ir Ili3. Ornedelbart efter sin
ankomst till Rom fick Nadal order att fcirbereda en resa till Spanien och
Fortugal. Han bad om instruktioner och fick till svar, att han redan kende
till allt som behrjvdes. Ignatius tillade dock: >Om nigot skulle handa i
sista minuten skall j^g g" dig skriftliga order som du kan lisa pi vigen.>
Nir Nadal steg till hast fick han ett fcirseglat konvolut, som han oppnade
efter att ha ridit nigra mil. Dokumentet hade fdljande lydelse:
Ignatio de Loyola, Societatis Jcsu praepositus generalis, dilecto in Chro. fratri doctori
M,ro Hieronymo Natali sacerdoti professo eiusdem Societatis salutem in Dno. scmpiternam.
Cum diu multumque probate nobis et perspectae vitae tuae integritati, doctrinac, ct in
rebus gerendis prudcntiae, quae cst in Christo Jesu, plurimum confidamus, et in regnis
Hispaniarum multa sint circa personas, loca, regulas domesticas, Societatis constitutiones,
1s.que alia:. quc nostra pr.rcscnti.r, ncl rlicuius, qui mcntcm nostram omnino nouerir, et
nostra auctoritata fungatur, indigeant, visum est in Dno, expedire, ut tibi hoc oneris ad
Dei gloriam, et Societatis nostrae spiritualem utilitatem commiteremus, Nos igitur te in
dictis regnis commisarium ge neralem cum omni nostra auc toritate etc.

Pi

denna utnimning till jesuitordens generalkommissarie i hela det
riket, skriven av Ignatius' egen hand i ordalag av tillit och fcir-

spanska
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troende, reagerade Jeronimo Nadal pi ett f<ir honom karakteristiskt sltt.
fOr hur skulle han,
FIan var overtygad om att det hela var ett misstag
att
itersinda
dokumentet
beslcit
ara.Han
Nadal, kunna varavard en sidan
till Rorn, 1a t. o. m. genom sirskild kurir, som ocksi medfotde n&gra tader
Men ett ir senare, vid iterkomsten till Rom, fick han
om >misstaget>.
veta, att. clet var han sjilv som hade misstagit sig.
Nadals mission i Spanien och Portugal tillhOr ett viktigt kapitetr i kyrkans historia under 1i00-talet. Hans m<iten med Filip II, Ruy Gomez och
storinkvisitorn, drkebiskopen aY Valdes, visar honom frin hans bista sida:
enkel, vlrdig och klok. Var finns nu den ingsliga pessimisten frin Palma
de Mallorca? Var >pobrecillo' frin Sorbonne? Den Nadal vi nu gcir bekantskap med ar en stridsman for den sak han tror pi: Conopaii.ia de Jistts.
Ignatius. FIan arbetar, skapar och
FIan {cjrsvarar Kristi repfesentant
stdrker ordens stitrlning med cjverminsklig kraft.
I jesuitkollegiet i Coimbra, grundat av Nadal och kent for sin andliga
elit, sade Nadal, inspirerad av sin karlek till Jesu Sillskap: >Betrakta
denna orden <iverallt i virlden, dess glodande iver och overflodande kraft,

beredvillighet infcjr minniskokarlekens hirdaste krav. Denna orden
vilar aldrig, ger aidrig upp, godtager inga nederlag. Varje sjil i ncid ir en
jesuits iliggande. Att besoka fl,ngar, trcista de sjuka, undervisa barnen och
de okunniga i vi.r tro tillhor lika mycket en jesuits verksamhet som att
omvlnda heretiker, resa over haven och predika evangelium for Brasiliens
indianer eller Japans folk. Hela den vida virlden ir hans f<irsamling, och
i den
han skall inteban renaminniskorna frin deras laster utan ocksi
goru dem fullkomliga infcir Gud.>
min det ligger i hans makt
gellde den andliga {ormationen inom
Ett av Nadals speciella intressen
betriffande forhillandet mellan
instruktioner
orden och psykologiska
over- och underordnade. >Jesuitordens upptridande miste vara sidant att
den f<irtjlnar och vinner vlrldens aktning. Inom orden miste man anstrlnga sig till det yttersta for att med Guds hjelp uppn& en hog grad av
fullkomlighet.> FIan uppehiller sig sirskilt vid lydnad, forsakelse och
inre bcjn. >Ingen fir onska sig nigot sorn virlden han bjuda, utan var och
en skall leva fdr Kristus, vilket betyder att bisti sjalarna.>> >Var m&ttfull,
trofast och stindaktig i din vandel, i dina matvanor, i kladedrakt och
uppforande, var starlc och mild, beredvillig och punktlig i sjllavirden.
Samtalstonen skall varu glad,ledig och otvunSen. Var sanningsenlig bide
i tal och upptrldande i alla situationer. Inlit dig aldrig i ett samtal utan
att syfta till nigon andlig frukt. Ingen behover vara utan arbete, ty om
du rikar vara ltan uppgift hemma eller i kyrkan, kan du gi och gcira
nigot for Kristus och Jesu Sillskap, som du stidse bor ha fcjr ditt hjlrtas
dess

cigon.>
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Den andliga atrnosfiren och den dagliga lutinen i over hundra ordenshus, skolor och universitet var Nadals verk. Annu i v&ta dagat, var i
vdrlden man mriter jesuiter, kinner man igen internationalisten Nadals
anda: den intellektuella elegansen, vlrldsvanan med Gud i tankarna och
den stridsberedda soldatandan: Ad Maioretn Dei Glorianc.
Ett psykologiskt misterverk ar Nadals Koropendiu.ne au i'tcstruk.tioner
f6r en superior: Den overordnade ir representant for Kristus. Nir fiderna och broderna lyder honom, lyder de Kristus. De ir Kristi tjlnare,
inte hans. Han bcir bisti dem i deras svaghet men samtidi1t vara pi vakt
mot sin egen. Sina underordnade bor han betrakta som <iverhgsna honom
sjilv. I sitt sitt att leda dem bcjr han soka efterlikna Kristus i odmjukhet
och kerlek. Flans sitt miste vara vinligt och bestdmt. Om han av naturen
ir string mi han anvanda ett rnildare tonfall, om han 1r eftergiven bcir
han itervinna balansen genom en allvarligare ton. Han bor inte visa att
han kommer ihig sina underordnades fel utan hellre understryka deras
goda egenskaper. FIan fir inte siga: >iag befaller> och innu mindre: >Jag
befaller det i kraft av den heliga lydnaden eller i Guds namn.> Sidana
formuleringar kan anvdndas om det inte finns nigot annat sett att undvika allvarlig skada. Den ijverordnades upptrldande bdr vara uppriktigt,
glatt och hjirtligt och anpassat efter den persons karaktir som han har att
gora med. Han fir inte visa misstro mot nigon. De som &ngrar sig miste
behandlas karleksfullt och man {ir inte nlmna det forflutna . . .
Annu i dag, 400 ir senare, skulle man vilja rada alla, sorn har att gcira
med underlydande, att studera Nadals instruktioner.
Ett sliende exempel pi Nadals personlighet ar det resultat han uppnidde vid ett kort besok i \/ien. FIan stannade endast tte, fyra dagar och
var enligt brev frin jesuiterna i Vien >:ilskvird, glad, mild och lett attha
att gora med>. Men han spillde inte nigon tid i onodan. FIan lyckades piverlia kejsar Maximilian I, som visade en viss opportunism gentemot lutheranismen, att ers'dtta sin likasinnade biktfar med en jesuit.
iy61 ett helgon * kanske helgonet i
Men varje mlnsklig varelse
har
sina ogonblick av m6rker, utmattning
innu hogre grad an andra
och civergivenhet. I sidana stunder skriver Nadal till sin fader Ignatius:
>Padre, vrirdade Padre, ursikta mitt linga brev som kanske besvlr Er . . .
Bed till Gud frir mig, och mitte Flans oindliga barmhSrtighet hjllpa oss
att forste Hans heliga vilja och Siva oss krafr' att' uppfylla den'>

IV
Nadals odmjukhet vixer med livsuppgifternas fullbordande. Han 1r nu
generalvikarie for de flesta hnder i Europa, vordad av jesuiterna pi konti69
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nenten, av den Helige Fadern, av kejsare och konungat.}{:an 1r den store
internationalisten, alla nationers vln, den store demokraten som inte tillliter olika virderingar av raser och sociala skikt infor Guds ansikte.
Ar 1i 5 5 fattar han for forsta gingen mod och ber Ignatius om en
ynnest. I ett brev daterat, den 30 n:raj frin Augustae skriver han: >Jag
miste beritta for Er, vordade Fader
ehuru jag ar siker pi att Ni
- nations (Tyskiands) yttersta
kinner till det blttre dn vi
om denna
nrjd och stora elende. Det 1r- omojligt
beftakt^ detta land vtar- att.
^tt
fd.lla tirar av olndiigt medlidande . . .> Tyskland var vid denna tid, sisom James Brodrick, jesuitordens historiker, uttrycker det: >Den stora
fcirvirringens land, en kristendomens sjudande hexkittel strax fore tretrioiriga krigets utbrott.>> Brevet tiil Ignatius fortsitter pi f6ljande sert: >Ni
vet, viirdade Fader, att Gud i sin godhet givit mig en viss kinsla for
lydnad och fcirsakelse i forhillande till mina overordnade. Jag kan inte
pirninna mig att jag nigonsin visat nigon lust for en missionsuppgift
innan jag kande till min overordnades vilja. Nu vill jag emellertid skriva
det som jag skulle siga till Er, min vordade Fader, om Ni vore hir. Om
min vordade Fader bestimde, att jag skulle stanna i Tyskland, skulle jag
halsa det med stor tillfredsstillelse och med stcjrsta gledje gcira mitt bista
har., Uppfyllandet av denna onskan blev uppskjutet. Nadal behcivdes
<iverallt och lven om han besokte Tyskland och dsterrike flera ginger
under Ignatius'sista ir, slog han sig aldrig ned dar.
Efter Ignatius' dod och under den andre ordensgeneralen, Diego Lainez,
var Nadal ofta i Tyskland, dar han varmt vilkomnades alr Petrus Canisius,
som var innerligt fist vid Nadal. Han brukade kalla honom: >vir beskyddare och vira {iders ftderrr.
Vid femtiofem ers ilder
fu 1562
visade Nadal inga tecken pi
trcitthet. FIan sparade sig inte, som vi kan se av ett brev frin Polanco till
Lainez. >Vi har inga firska nyheter frin P. Nadal
det senaste ar fr&n
Maguntia, som han lemnade den sista september for- att ferdas till Herbipolensae och Augusta. Han lmnar bescika hogskolorna i Vien, Tirnava och
Praga och senare i Bavaria, och eftersom pesten hd,rjar <jverallt p& andra
sidan om Ingolstad har vi anledning att alldeles sirskilt anbefalla honom i
Guds hand.>

Detta rastlcisa liv dlr fc;rendringen ir det enda som ir ofcirlnderligt,
tycks inte giva minga tillfillen till meditation och kontemplation. Andi
kunde bara ett djupt inspirerat inre liv gcira Nadal till lugnets och gladjens killa f<jr alla som triffade honom. I detta sarnmanhang minns vi ett
yttrande av en jesuitfader i Rom, di han tillfrigades om problemet Nadal,
ordens perpetuwru tnobile. Jesuitfadern som sjilv arbetade mycket hirt,
gav fdljande svar: >Ibland pi vng genom en korridor frin det ena arbetet
70
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enda som
det andra vilsignas man kanske mest med en tanke
kan vara mera virdefull in timmar av planerad meditation.>
Nadal var femtioitta &r gammal nir S:t Francisco Borgia blev den
tredje jesuitgeneralen. De kende varandra vitl frin Spanien, dar de tillsammans genomklmpat minga strider for den unga orden. S:t Francisco
uppmuntrade Nadal att efter tjugu irs arbete intligen giva efter for sitt
behov av medidation. Nu stod den trotte vandraren infor sin sista forvandling. I Reuista Espanola de Theologia 1942 skrev Miguel Nicolau SJ
en artikel om (Jn autor desconocido en la Historia de la Meditacion: Jeroniwo Narlal Medan de mycket fl biografif.orfattarna alltid understryker
Nadals talanger som lirare, visitator och organisatcir, finner vi i Nicolaus
essi en presentation av den store mystikern. Den spanske adelsmannen
frin det soliga, d&siga Palma de Mallorca tillbringade nigra av sina sista
6r i Hall, en liten ort i Tyrolens stringa och olandiga bcrgstrakter. Hans
fciljeslagare, PadreZonhovio, hjllpte honom i hans litterira verksamhet.
Drir flrdigstilldes Euangelicae Historiae lmagines ex ordine Euangeliortrnt. isquae toto anno in Missae sacrificio recitantur (in ordinem tenr.poris
uitae Chri.sti digestae). Auctore Hierotcynto Natali.. Societatis lesu TbeoIogo. Antuerpiae Anno Domi:ni, MCXCIil. Dessa bilder ur Jesu liv i kronologisk ordning ir utomordentligt vackra etsningar utforda enligt Nadals

till

anvisningar av ber<jmda konstnirer (Brdderna Vierx, Adrian Colaert,
Carlos de Mallerii m. fl.). Arbetet publicerades av det valkenda tryckeriet
Martin Nutius. Nadal var angeligen om att de heliga motiven skulle ha
en arkeologiskt riktig bakgrund. I sina meditationer vlnder han sig inte
bara till sjilen eller till osynliga vlsen, sisom demonerna, utan ocksi till
naturen; han talar till minen och stjirnorna, till den natt di S:t Fetrus
fornekade sin Herre. Varje scindagsmdssa har en bild och en enkel text
enligt ortodox tradition. Trefaldighetss<indagen ir den enda, som saknar
iliustration, vilket han f<irklarar p3. foljande sitt: >Betrlffande den allraheligaste Trefaldighetens scindag bekinner fotfattaren frankt, att hemlighetens outrannsaklighet hindrat honom att finna en passande bild och
inte tomrum,
det Ir ett undantag
darfor bringar han ingen
men oindligt djup.
Ett annat arbete Adnotationes et Meditatiortes publicerades ocksi av
Martin Nutius' tryckeri. Lit oss endast citera nigra fi rader: >>Dotnine
lnagne Jestt., fortittt.do tnea, arx Tnea et petra fitea, lnext'tio scutunt cortt'tt
salutis nteae, sttsceptor tnctts. Haec si fias mihi. bone Jesa
Store Herre
klippa,
min
frdlsnings
och
min
min
skold,
min
starkhet,
min
borg
Jesus,
horn, mitt vlrn. Att Du, gode Jesus, mitte bli det fcir mig . . .> Och si det
Milde och
ovanliga: >>Benigne et magne Jesu, f rater noster...

-
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vir broder>, lidelsefull minsklig cimhet frin den korsvig dir
kerlck och tillbedjan mcitcs.
Den 28 december 1577 skriver Nadal frin venedig till jesuitgeneralen
Mercuriano: >Jag skulle tacka vir Flerre, om Han tiilit mig att annu en
g&ng traffa Er, min arade fader, tillsammans med patres och fratres i
Rom. . . Jag hoppas aft tA do dar och begravas tillsamman med vira
store Jesus,

fdder.>

Ar

TJTS lemnade han

i Rom det jordiska livet.
A. F. Stridsberg
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Oitkomlig f<;r <;gat
vilar himmelens bige over tingen.
Osynlig forklidnaden.
Oansenlig gestalten.

For hjlrtat en otilliten karleks
skymtande hemliga mciren.

Frimlingskap lekande flyktigt frir tanken,
tanken som miter i svnmitt
formade av tid,
forodda i blod.
Ogripbar evighetens
ankarplats i nuet.
Oemottaglig for hjartat
som droppen fctr havets ryrnd.
Sanningen doljer sig hir
under evighetens flste i tiden.
Oansenlig fcir rigat.
For tanken en obrukbar hamn.

Hjirtats bortkommenhet
vilar som himmelens bige over tingen.
Sanningen doljer sig

hlr.
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BLAISE PASCAL OCH HAI\TS TID
laise Pascal hc;r till de tinkare, som tilldrar sig varje ny tids uppmlrksamhet. Flans frirfattarskap utmirker sig for en mingsidighet
man kunde ocksi stga: mingcydighet
som glrna utnyttjas av
-foresprikare for de mest skilda id6er. Protestanter
forsoker garna gora
honom till protestant.l Diverse intuitionsfilosofer pekar pi honom som
sin rndstare (>Le ccur a ses raisons que la raison ne connait point>).
Katoliker hinvisar till Pascal, di de hlvdar,
tro och vetande kan for^tt
enas. Psykologer fcirklarar, att allt detta sammanhinger med Pascals psykiska labilitet och pi sitt sltt foranledde hans tidiga d<id. Aven de kristna
existentialisterna pekar pi hans Mhnorial och utnlmner honom till sin
m?istare.2

Sven Stolpe har i denna tidskri{t (7952:221-228) redogjort for hur
textprob'lemet i Pascals Pemsdes ligger till. Hittills har ingen kunnat
etablera en definitiv ordning av dessa fragment, och vi har heller ingen
garalati for att de utg<ir hela Pascals tlnkande, eller att de representerar
detta i dess definitiva form. Man fir en mycket givande belysning over
Pascals Pensdes, om rnan under lisningen erinrar sig, vilka id6historiska
strornningar Pascal piverkats av. Detta >fruktansvirda genir>3 var i hog
grad piverkbart och kan nbppeligen rutt frirstis utan kinnedom om den
miljd han levde i. I det f<iljande skall ett forsok griras att i korthet antyda
de viktigaste id6historiska strcimningar som Pascal berordes av.
,3

Pascal foddes 1623 l Clermont-Ferrand. 7626 dog hans mor. 1631 flyttade familjen (fadern, Blaise plus tvi systrar) till Paris. Fadern var livligt
intresserad av intellektuella tr&gor och uppehcill i Paris intensiv kontakt
med flera vetenskapsmdn, slrskilt en krets som bildats kring P. Mersenne,
och som senare utbyggdes tiil en vetenskapsakademi. Denna krets stod i
direkt forbindelse med Descartes. Nigra ir senare utnimndes fadern till
innehavarc av en hdg befattning i Rouen, dir Pascal bl. a. triffade Corneille.
Fadern var Blaises ende hrare; denne bescjkte alltsi aldrig nigon skola
Bohlinjrorcten: Blaise Pascallr, kap. VI. Dock inte mer i f6rfattarcns artikel

i Ydr Ldsen 39 (1.948) s, 76 fr.
' lfuBerdjaefr, Nik.: Aa seuil de la nouuelle i|oque.
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7947, Guardrni, Romano: Chrhtlicbes Betuusstsein.. Leipzig 193i. Mesnard, Jean: Pascal, I'bomm.e et I'rzurtre. Paris 19J1.
Meyer, Hans: Geschicbte der abenclldndiscben Veltanscbauung Bd. IV-V. Viirzburg
-t
1949/lgt0.Przywara,Erich: Humanllas. Niirnberg 19t2.l. /ebb, Clement: Pascal's Phi.lo-

sofby of Religion. Ox{ord 7929.
" Chateaubriand Le Genie du cbristianisme. I1I, 2,
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utan vlxte upp i hernmets intellektuella miljo. Flans stora matematiska
begivning blev redan tidigt klar fdr fadern. Tolv ir gammal pistis han
ha upptickt en dei av Euklides' satserl 76 &r gammal skrev han en avhandling om koniska sektioner. 19 ir gammal, &r 1642, uppfann han en
rdknernaskin, vilken han tilhgnade drottning Kristina. Vidare skrev han
arbeten i sannolikhetskalkyl, infinitesirnalrlkning, lufttrycksberikning etc.
Fascal dr katolik. Forst 1646 tycks han ha upplevat ett mera personligt
religiost liv. I{an ar dX zl ir gamrnal. Hans religicisa liv piverkas nu av
Jansenius, Arnauld och St. Cyran. F<iljande ir kommer Pascal till Paris
och rikar dir mitt uppe i sillskapslivet. Det ir egentligen her han fir
kontakt med mlnnishorna och vinner en ny syn pi livet. Det finns inte
fdrst och frirnst existerar minbara matematiska och fysikaliska lagar
niskan.

-

Men han trivs inte i dessa parisiska salonger. Idealet >honn6te homme,>,
som han lirt kanna hos Montaigne, forefoll honom f<;r liberalt, for ytligt.
Genom sin syster Jacqueline, som under tiden blivit nunna i Port Royal

utanfor Paris, kone han i nirmare kontakt med den djupt religiosa kretsen
kring Arnauld, jansenisterna. Hir ftirbereds den religiosa upplevelse, som
kom att definitivt prigla hela
han var di 31 ir gammal
&r 1654
efter hans dod hittades inpappersblad,
som
liv.
Pi
ett
hans kommande
sytt i hans klader, hade han nedskrivit innehillet av sin upplevelse:
>... Eld. Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud, ej filosofernas och
de lerdes. Visshet. Visshet. Kinsla. Gladje. Frid. Jesu Kristi Gud. . . Man
finner honom blott pi de vigar evangeliet anvisar . . . Fullstindig och
saktmodig avsigelse. Fullkomlig underkastelse under Jesus Kristus och
under min sjilasorjare . . .>
Frln och med denna novemberkvill lever Pascal som en munk, tillbakadragen, i bot, bcin och studier i den Heliga skrift och i kyrkoflderna.
FIan stannar tvi 1r i Port Royal, vars etiska rigorism mycket tilltalade
denna vetenskap
honom. Matematiken och fysiken lade han nu it sidan
ir >inutile dans ses profondeurs>. Det enda han under denna tid skriver
ir provinsialbreven (16t 6-t7).
l6J7 itervander Pascal till Paris Ior att. markera ett avstAndstagande
frin jansenisterna. Han lever frivilligt ett ytterst enkelt och fattigt iiv.
De fattiga 1r hans broder, han mtiter i dem Kristus. Sjilv nistan permanent sjuk utovar han en stor velgdrenhet' Han sorjer civer att han
sjnlv fir en bittre likarbehandling ln de fattiga pi sjukhusens allmlnna
salar. Ijnder denna tid, de sista fem Sren av hans liv, borjar han forbereda
en stor kristen apologi, av vilken fragment efter hans dod utgavs som
>>Pens6es sur la religion>. Blaise Pascal dog 19 augusti 1662, endast 3g
ir gammal. Flans sista ord var: >Mitte Gud aldrig 6verge mig.>
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Oss intresserar Pascal inte som det matematiska eller naturvetenskapliga
geniet utan som den religidsa personligheten, den religicise rlnkaren. Och
vi frlgar nirmast, vilka filosofiska id6er som var aktuella p& Pascals tid,
och sirskilt hur han stod till jansenisterna, hur dessa genom sina id6er
inverkade pi hans eget tinkande. Utom jansenismen 1r det framfor allt
tvenne id6strcjmningar, som miste nlmnas i detta sammanhang: rationalismen och humanismen.

Den forsta id6historiska kraft, som utdvade sitt inflytande

l/ar rationalismen.

pi

Pascal,

Vi har sett, hur Pascal uppfostrades i ett matematiskt och naturvetenskapligt tdnkande; han lerde sig betrakta vdrlden i Descartes' anda, han
sig pi de exakta vetenskaperna, matematiken och fysiken, som de enda
sikra vlgarna till kunskap, deras metod fOrefc;ll honom vara den enda
hillbara vetenskapliga metoden. Pascal ir matematiker och fysiker, han
fasthiller vid mlnniskonaturens, det minskliga fornuftets virde och funktion. Rationalismen inskrinker sig lnnu till att betona fornuftets makt
och betydeise och har vid denna tid innu inte hamnat i religios agnosticism. Det finns for Pascal som matematiker och fysiker inte den ringaste
anledning att betvivla den kristna trons sanning eller att avvisa dess krav
pi absolut giltighet.
Descartes' inflytande pi Pasca'ls tinkande blir tydligt bide nbr
det giller innehill och metod. Pascal ir som Descartes dualist. Gud och
virlden ar tvi skilda realiteter. Visserligen ir Gud virldens skapare
men de naturliga och overnaturliga verkPascal 1r inte heller deist
-,
ligheterna ar parallella
sA som han talat om en parallellitet mellan kropp
- tro och fcirnuft tvi skilda omriden; de strider
och ande. Dlrfrjr ir ocksi
inte mot varandra, men de har heller inte mycket med varandra att gora.
Gudsbevisen har ingen vikt som bevis. Vetenskaplig visshet finns endast
i matematiken, i den naturvetenskapliga, s. k. >exakta> metoden. Trosliran, teologien 1r ingen vetenskap. Tron bara accepteras. Fcirst under
Parisvistelsen 1647 accepterr Pascal det intuitiva trinkandet som likaberittigat; iven det ger slkerhet och visshet.
Efter sin religiosa omvindelse liter Pascal den exakta metoden och
hela matematiken falla. De ir en >>onyttig sysselsdttning>. Det dr nu inte
hngre bara med fcjrnuftet utan med hj;rtat. han angriper problemen:
>>C'est le caur qui sent Dieu, et non la raison.>> Senare gir Pascal i anslutning till jansenisternas syn pl mlnniskans ovlrde och of<irmiga si
ll,ngt, att man kunnat tala orn en >fcjrnuftets detronisering>4, som bc;rjade
'

Meyer IV, s, 132.
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med Pascal, lingt innan rationalismen upphojde och skepticismen fcirringade det.
Att en lirjunge till Descartes var miktig en sidan omsvlngning, bevisar Pascals personliga sjllvstdndighet, som redan tidigt skyddade honom
fcir en blind underordning under Descartes' geni. Redan i sina naturvetenskapliga avhandlingar g&r Pascal sina egna vagar. Aven om han
{ordrar matematisk stringens, avvisar han den aprioristiska metod sorn
Descartes anvinder. Pascal utgir frin det empiriska. Detta blir av den
stdrsta betydelse under tiden efter hans omvindelse, di han vinder sig
till religion och etik.
Hur ser Pascal di p& teologien? Han siger sjllv, att han aldrig studerat
teologi, dvs. skolastisk teologi.5 I bdrjan av 1500-talet hade skolastiken
foga kontakt med det samtida icke-teologiska tlnkandet. Inte ens kontroversteologien, som inletts av Bellarmin, var sirskilt aktuell i Frankrike.
Pascal saknade alltsi teologisk fackbildning och var medveten om detta:
>De olyckliga som tvingat oss att tala om det djupaste i religionen.r>
Den andra id6historiska strdmningen under Fascals tid

var h u m a ni s-

men.
Fr. o. m. Petrarca hade en ny uppskattning av den antika kulturen
och dess ideal framtratt. Laran om syndafallet, niden, sjllvforsakelsen
och bcinen fdrlorade sin kraft i jimforelse med den klassiska kulturens
och konstens ideal. F{umanismens ideal var minniskans lycka och bildning,
innan kristendomens s. k. livsfcjrmcirkande rnystik och askes givit mlnniskorna presterna i vild. Att de grekiska tragedierna fOrde till pessimism
och fortvivlan, forbigicks med tystnad; att de antika staternas yttre och
inre historia visade minniskans naturliga labilitet, sig man inte. Flumanismens naturalistiska livsuppfattning stlrktes Senom naturvetenskapens
framging, som ju visade minniskans kraft och fcirnuftets formiga. Perspektiven verkade oindliga.
Mot denna okristna humanism reste sig en kristen reaktion. Det sanna
och goda, som fanns i den antika hedendomen, var inte oforenligt med
kristendomen. Det hade Paulus redan vittnat om pi areopagen' Och
Ambrosius hade vigat d,et. djarva ordet: >Omne verum a quocumque
varje sanning, av vem den in siges, komdicatur a Spiritu Sancto est
mer frin den Helige Ande.r> Kristen fromhet som riddat den antika
kulturen genom folkvandringarnas kaos utesl<jt varken konst eller forfining. De kanske ldlaste representanternl- for den kristna humanismen,
Englands helige lordkansler Thomas More (1475-Ii3I) och den helige
Frans av Sales (1667-1722), ut6vade ett stort inflytande p& eliten. I
F
Journet, Charles: Yeriti de Pascal. St. Maurice 1917, s. 770,
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samfna anda av fcirsoning mellan naturlig och kristen
ungdomen i jesuitskolorna.

kultur uppfostrades

Det kan emeilertid inte fornekas, att grinslinjen mellan den ickekristna och den kristna uppfattningen om hurnanismen inte alltid var
si klar. I teori och praktik {anns iven pi kyrklig sida enskilda tastef,
som gick for lingt i strlvan att gi tidsid6erna till motes och som nirmade
sig en semipelagiansk overvdrdering av minniskans naturliga formiga.
det fanns
Det var inte endast re{ormationen som reagerade mot detta
tog
sitt utannat
bland
som
kyrhan
en reaktion mot detta lven inom
undernidens
tryck i jansenismen. Denna i sin tur fdrkastade inte endast
virdering utan over huvud all humanism.
Pascal sjllv har vll inte haft direkt kontakt med de egentliga humanistefna. De kretsar han i Paris umgicks i, var mera orienterade mot
rationalismen och naturvetenskapen dn mot den klassiska antiken. Dock
kende han till humanismen genom lektyr (Montaigne, Epiktet) och vidare motte han humanismen indirekt genom att stl. i nara kontakt med
den opposition som i Port Royal reste sig mot hurnanismen.
Den tredje och for Pascal mest betydelsefulla id6historiska och religiosa
strdmmen var j an s e nis m e n.
Flarnlindaren Cornelius Jansen d. y. sedermera biskop i Ypern och hans

vdn Duvergier, kallad Saint Cyran efter det kloster han var abbot fcir,

sokte motarbeta den religiosa hurnanismen och en teologi som behandlade
de mest centrala imnen som t. ex. niden och friheten enligt deras mening
alldeles fel. De sokte utgingspunkten och grundvalen fcir sina reforrnstrivanden hos den helige Augustinus. Det var Jansenius som overtog
det teologisk a arbetet, medan Saint Cyran arbetade {cir en moralisk fornyelse, dvs. en stringare uppfattning och praktik i fromhetslivet. I Paris
tiafrade Saint Cyran den fromme presten Arnauld, som forde honom till

Port Royal, vilket kloster med glndje mottog Saint Cyrans asketiska
rigorism.
J a n s e n i u s' verk utkom ir 1640,tvii;r efter hans dcid, under titeln:
Att.gustinus seu. doctri:na Sancti Au.gu.stini de buwanae naturae sanitate,
Augustinus
rtegritu.dilxe, medicina adaersos pelagianos et ttassilienses
om
masilienserna
och
eiler den helige Augustinus iira rnot pelagianerna

den rnlnskliga narurens sundhet, elende och hkemedel. Vad ir bokens
forsok att med iberopande av
vil ornedvetet
innehill? Det ir ett
liror i den katolska kyrkan:
reformatoriska
infora
Augustinus
den helige
fdrdervad, si att det inte
vara
hillet
helt
och
minniskonaturen skulle
gdrning
som inte var synd.
fanns nigon fri vilja, inte nigon naturens
Det finns hos minniskan en lust till det onda, concupiscensen, och en
77

Peter Hornurg SJ

till det goda, niden. Det beror bara p&, vilken lusr som ir
Nlr niden finns, ir den oemotstindlig, annars skulle Gud bli

lust

av mdnniskans avgcirande.

Liran om gratia vr.fficiens, en nid

till att minniskan kan g<ira det goda,

starkare.
beroende

som rlcker

men sorn inte tvingar henne, for-

av Jansenius. Konsekvent lerde han ocksi, att alla hedningar
och alla odcipta barn som dor, liksom flertalet rndnniskor frin borjan
5r domda till helvetet. Kristus skulle inte ha iterlcist alla mlnniskor,
skulle inte ha dott f6r alla.
Jansenius sjilv hade i forvlg underkastat sig kyrkans auktoritet. Professorerna vid Sorbonne, som difortiden till stor del tillhc;rde dominikanorden, mlrkte snart att denna lara var nirmare besliktad med Ca,lvin
och Luther in rned Augustinus; si forkastades den. Pi fdrslag av den
helige Vincent av Paul utbad sig 8l biskopar pivens mening i frigan.
Ar 1653 tretton ir efter att boken utkommit och nlr den redan viltrat
mycken oro
censurerade piven Innocentius X fem satser, i vilka Jankastades

- sammanfattats, som heretiska.G
senius' idder hade

IJtom dessa uttryckligen fcirkastade meningar fanns det i boken flera
grundtankar som stred mot kyrkans lara, framforallr pi moralteologiskt
omride. En handling t. ex., som objektivt, i sig sjilv betraktad ir synd,
skulle eniigt jansenisterna .vara en synd fcjr mlnniskan, lven om hon gcir
denna handling i god tro. Jansenismen erkende inre, att en synd fcirutsdtter ond vilja eller itminstone en vag klnnedom om atr den avsedda
handlingen stir i motsats till Guds vilja. Med dessa dogmatiska irridror
forband jansenisterna en fanatisk moralisk stringhet. Med ovilja s&g man
pi kulturen: mlnniskans verk var onda och syndiga. De hcigsta krav
stilldes pi individen, nir det gillde att fdrbereda sig till sakramenren.
Nistan aldrig fick man gi till nattvarden.
Resultaten av dessa reformid6er blev helt andta an jansenisterna i sitt
fromma nit hade tinkt sig. I stlllet for
fornya det religiosa livet, i
^tt
stiliet for att leda folket till en mera innerlig
religiositet, gjorde man
rnlnniskorna likgiltiga. Betingelserna fcir sakramentens mottagande var
for vanliga mdnniskor nistan omojliga att uppfylla. Och vad skulle det
tjina till
det var indi frirutbestimt av Gud, om de kom till himlen
eiler till helvetet.
Vidare ansigs tron sti i strid med fcirnuftet. Fcjrtroendet
till den kyrkliga auktoriteten fcirsvann och samvetsfcirvirringen fcjranledde minga att helt bryta med tron. Nir sedan Voltaire tar stdllning
till Pascals syn pi minniskan, ir det denna jansenistiska pessimism, som
u Denzinger, H.: Enchiridion sytnbolorum
et dafinitionum. Freiburg, Herder, nr 10921095. (Neuner-Roos: Der Glaube der Kircbe in den UrLunilen iler Lehruerkiindigung.
Regensburg 7948, nr 790- 794).
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han antingen i sina analyser skdrper eller
till formin for en naturlig optimism.T

-

tid

vid andra tillfnllen

Hur gick det med de forkastade irrlirorna?

-

avbojer

Jansenisterna medgav, att

satserna var ketterska; men de fornekade, att de i denna mening fanns
hos Jansenius. Det blev en lingvarig strid mellan jansenisterna i ena sidan

och Sorbonne, jesuiterna, biskoparna, Rom i andra sidan. Slutligen forklarade piven Alexander VII, att de av Innocentius censurerade ldrorna
i denna mening fanns i Jansenius verk.s krlaran fortsattes genom Quesnel,
som hade blivit jansenisternas ledare.1713 censurerades 101 satser ur
Quesnels verk, som di underkastade sig kyrkans avg6rande.e Den jansenistiska rdrelsen fortlevde tack vare de gallikanska tendenserna i Frankrike
och genom fiendskapen till jesuiterna. Idag har den i Frankrike inte mer
nigon nimnvlrd betydelse; dock finns i Holland en fortsittning i den
schismatiska kyrkan i Utrecht. Jansenismens ande hade storre livskraft
och finns innu pi sina hill kvar, bide i litteraturen och i det konkreta
religicisa livet. Man behover bara tanka pi vissa innu inte helt civergivna
religiosa uppfostringsmetoder. F& bredare basis och definitivt gjorde piven
Pius X front mot jansenistisk religiositet, nlr han 1910 utferdade de s. k.
kommuniondekreten, genorn vilka bl. a. forordnades, att barnen redan
tidigt skall mottaga de heliga sakramenten.lo

Vilken stillning intog nu Pascal till jansenisterna?
Pascal kom till Port Royal och till jansenisterna dar{or att han tilltalades av deras uppriktiga fromhet och etiska rigorisrn. Denna heroism
syntes honom vara den enda mdjliga konsekventa hillningen for en
kristen. Det var alltsi inte dogmatiska utan moraliska synpunkter, som
vickte hans sympatier fcjr jansenisterna. Nir det gbllde Jansenius' bok,
var han overtygad om att de censurerade meningarna visserligen var kitterska, men att de inte fanns hos Jansenius. Nir Arnauld bad honom att
hjnlpa jansenisternas sak, gjorde han det i fcirlitan ph att Arnaulds forklaring var riktig. Si b6rjade han i januari 7656 publicera det fcirsta av
18 >provinsialbrev>; Lettres |crites d u.rc prouincial par un d,e ses atnis
srr ce qtti se passait d Ia Sorbonns. Dessa brev anses av v:inner och ovlinner
som misterverk i fransk litteratur och de fick stort inflytande pi den
franska prosans utveckling. De spriddes till en borjan under forfattarens
pseudonym Louis de Montalte i hela Europa.
Frlgor, som dittills behandlats fackfolk emeltran, drogs dirmed infc;r
en stor publik som inte hade nigon teologisk bildning, ocir som accepterade idderna fcir den strilande stilens och den skarpa ironins skull. I de

'

;fr \trebb, kap. VII; Meyer IV, s. 253.
" Denzinger 1098.
o Denzin5;er 13t7-14t1. Neuner-Roos 79t, 80t ft.
to Denzinger 287 fr.
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forsta tre breven behandlade Pascal nl.gra av teologiens sviraste problem:
niden och friheten, Guds suverrinitet och allmakt och hans f<irutseende
av minniskans fria avgcirande. I det fjd'rde brevet angrep han jesuiternas
moral. Slrskilt var det mot kasuistiken han polemiserade. Dirmed blev
han en forebild for alla kommande angrepp rnot jesuiterna; innu vira
dagars misstinksamhet mot jesuiterna och deras moral har hlr en av sina
rcitter.ll Att Pascal civergick frin de dogmatiska till de moralteologiska
trigorna, vilka som sidana knappast hade nigot att gora med de forkastade satserna i Jansenius' bok, beror dirpi att han med Arnauld trodde
sig rned denna taktik kunna bryta jesuiternas inflytande i den dogmatiska
striden rnot jansenisterna.l2 Pascal angrep kasuistiken som sidan, och dari
har han fetr. Han angrep enskilda kasuister, som gick {c;r lingt och som
pi etc kanske orimligt sdtt kom minniskans svaghet till motes och sokte
forena rninniskans bojelse fc;r det onda med Guds bud. Visst behovdes
en protest mot kasuistikens civerdifter, visst drevs Pascal ocksi av en
nobel personlig indignation, men hans omddme, ja, hans uppriktighet
svek honom ibland.13 Chateaubriand betecknade senare provinsialbreven
en ododlig logn>.
som >un mensonge immortel
Striden rnellan jansenisterna och kyrkans iiroimbete visade Pascal med
tiden, att det hos jansenisterna fanns samma spetsfundighet, mentalrestriktioner och kringgienden av kyrkans bud som han hade beskyllt jesuiterna
jansenisterna insisterade p& att de fcirkastade satserna fanns i
Jansenius' bok i en annan mening och att man derfctr lugnt kunde underteckna censuren, avb<;jde Pascal i en >6crit sur la signature>> denna distinction som >abominable devant Dieu et m6prisable devant les hommes
avskyvird for Gud och foraktlig f6r minniskorna>; han ville hellre
tydligt reservera sig. Han drog sig tillbaka frin Port Royal till Paris.
Pascal kende, att han avlSgsnade sig frin kyrkan. Visserligen hade

for. Nir

han, nlr Rom satte hans provinsialbrev pi index, utbrustit: >>Ad tuum
j^g appellerar till din domstol, Herre
domine Jesu tribunal appello
och det behovdes tid, bon och <idmjukhet {or att
Jesus>>
^ccepteta
utslaget.- Men hans grundinstlllning segradc, han r.ille leva och dci som
en kyrkans son. I{an sade till sin biktfader i Paris, att man velat engagera
honom i de teologiska dispyterna, men att han hade dragit sig tillbaka,
ndr han sig dessa frigors stora svirighet. Ty han hade kunnat misstaga
sig genom att sega for mycket eller for litet, och han ville hilla sig till
" Till frigan om Pascal och jesuiterna se Credo 31 (19t0); 309-377. Dbr refereras
inledningen till den utmlrkta, av A. J. Lutz OP ut{6rda norska 6versittningen av Pensies: Blaise Pascal, Tanker on' kristendomen.s sannbet. Oslo 1945, Dreyers,
* Mesnard s. 92.
'" se Credo 19i0: 311.
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kyrkans uppfattning i dessa stora frigor och fullstindigc underkasta sig
Jesu Kristi stithillare.la
Visst fanns det hos Pascal {orttarunde rester av jansenistiska tinkesdtt,
t. ex. i frigan om arvsyndens foljder, i synnerhet nir han fcjrnekar att
mlnniskan genom sitt {<jrnuft kan f3, nigon kunskap om Gud. Men det
finns iven en hel rad frl,gor, dir Pascal stir i motsats till jansenisterna:
han erkinner inte predestinationen. Jesus, som han funnit i djupa personliga betraktelser, dog for alla mlnniskor och iterloste alla. Aven i
striden mellan jansenisterna och jesuiterna vann han med tiden en lugnare
stlllning och medgav, att >jansenisterna har mera oratt 'an jesuiternar>.15
Pascal forblev sjllvstdndig trots de starka infiytelserna trin Port Royal,
och trots att han genom sin rnatematiska beglvning och uppfostran syntes
vara bestdmd till att bli en ensidigt naturvetenskaplig tlnkare.
Vi kommer i en fdljande artikel att teckna n&gra drag i hans religionsfilosofiska tlnkande.
Peter Hontung Sl

EFTER PAN LAGERKVISTS
)BARABBAS)
I lltsedan Pir Lagerkvists Earabbas kom ut, har man med splnning
-{ \vetrtrt pi diktarens n Zi s t a ord, I Barabbas hade trosfrigan fram-

stdllts med den moderna minniskans hela realism och tyngd. Skulle nista
steg ge ett svar i ena eller andra riktningen?
Nir Pir Lagerkvists nya diktsamling i oktober 1953 dok upp i Stockholms bokfonster i sitt askgria omslag med den i vitt tryckta titeln Af tonlanil, var det inte minst denna formodan som lockade kopare. Inom tre
minader steg upplagan till tjugutusen
en for en diktsamling ovanlig
framging. Och si blev Aftonland en av -Srets julbocker.
Men var det en >julbok>? Gav den nya diktsamlingen ett svar pi den
to

1.c.
tu Journet,
>S'il y a jamais un temps auquel on doive faire profession des deux contraires, c'est
quand on reproche qu'on en omet un. Donc les Jdsuites et 1es Jansenistes ont tort en les
cilant; mais les Jansenistes plus, car les J6suites en ont mieux fait profession des deux.>>
Pensies, 6dit. Brunschvicg, 86i.

6-s43oz2 Credo. 35:eirg. Nr 2. tg'4
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friga

som Barabbas lemnat 6ppen? Hade

nigot vlsentligt indrats i

den

dystra rebellens hillning, fcir honom som varken kan eller viil tro att ocksi
han ar ilskad?
Det ir livets afton, som gett inspiration till dessa dikter. Klnslan av
tomhet, tanken pi utslocknandet, den nyktra resignationen, en iter uppflammande lingtan, barndomsminnen och pi samma g&ng en kamp mot
dessa forf<iriska minnen, ingesten och det llfanga grubblet som paraallt detta anger ocksi hir tonen.
doxalt nog dndi verkar lugnande
Dikten >Den dode>, som iterfinnes i den fcirsta av de fem avdelningarna
antyder ett slags uppbrott.
Allting finns, blott jag ej llngre

finnes,

ill:i#lT:#i:*il;*:F
Blott mitt hj'drtas oro finns ej lingre.

Ofta dr det tydligt, att det ocksi hir ir Barabbas som talar: den eni mijrk granit huggna nordiska titanen, som alltid utgir
frin sitt eget jag och helst vill bli ensam med de pinande frigor som upptar hans sinne. Han llskar inte sarnvaro med andra. Ocksi som gammal
kinner han sig som en frimling.
Si ger Lagerkvist inte heller i sin nya bok nigot svar pi det stora tema' som

samme, liksom

han anslagit iBarabbas. Men denna bok er heller inte den fcirsta dir diktaren framstlller trosfrigor och indi blir oss svaret skyldig. Flans hela livsverk, som vext upp i skuggan av det forsta virldskriget, stir i detta tecken. Sedan mer in trettio ir befinner sig Pir Lagerkvist pi skiljelinjen
mellan trons och icke-trons riken.
Visserligen ar det icke dihtarens uppgift att avgora dessa frigor utan
de verkar lkta. Och i det avseendet
att framstilla dem si minskligt
^tt.
i
Afton,IancL
skonhet
Si t. ex' i dikten om hans
lyrisk
mycken
finner man
forsta stora barndomsupplevelse.
Vad upplcvde jag den kvillen,
h,ijstkvillen nir jag gick efter ved it mor?
Jag minns den si vil, ingen kvill minns jag som
Det var di jag {6rsta gingen sig stjlrnorna.

den.

Med vedtrina i famnen kom jag att se upp i himlen
och d& sig jag dem diruppe, omgivna av sitt grinsliisa mtlrker.
overallt ovanfcjr mig fanns de i en 6dslighet utan grlns.
Jag stod allde1es stilla. Och allting f6rsvann f,tir mig,
allt som funnits f6rut, allt som var mitt,
min lilla hest med tre ben. Min gummiboll,
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min glldje att vakna pi morgonen,
solskenet, stenkulorna och
alla mina leksaker.

der stora kulan av

glas,

Niir jag kom in till mor

igen och lade ifrnn mig vedtrina vid kdksspisen
mirktes sikert ingenting slrskilt p& mig, sikerligen inte,
Men nir jag gick och satte mig pi min pall lingt borta frin de andra
var jag inte lingre nigot barn.

Liksom barnet har ocksi den ildrande ett oyerkinsligt organ for den
kosmiska tomheten. Di den leder honom till tanken p& tillvarons meningskishet, ser han for sig minniskan som kenner sin litenhet vid stranden av

oindligheten, infcir himlarymden, natten, havet, vindarna. Mlnniskan ir
som greset, som ater reser sig mellan tvi vindstotar, som sin egen bortglidande spegelbild i vattnet. Mingen ging skildrar Lagerkvist denna
forglnglighet med Psalmistens styrka. Men han liter oss inte som denne
der bakom ana Guds evighet utan llgger i sin skildring in nigot av sitt
eget prometheuska trots som gor den till forstenad bitterhet.
Omgiven av tomhet

::

*

"?

::

1ffi ;*llx rl":i$fi :'

Si lever i fullkomlig j'dmvikt,

i

d6d fullendnins,

Sanningen om det stora Intet.
Tomhetens sjil.

*;t

;:,ffiT?':"domrighets

namn.

Diktaren som inte tilliter sig nigon illusion, faller andl, tillbaka i sin
lingtan. Men denna lingtan fir intet svar, blir ej ens hord. Stum forblir
himlen vid hans ensamma rop. Di fdrstir han vad frinvaron av Gud betyder.
Det ir inte Gud som llskar oss, Det ir vi som ilska honom.
Som strlcker oss efter honom i llngtan efter nigot annat, nigot utdver
si som kirleken 96r.

oss

sjllva,

Och vir lingtan blir hetare ju mindre den besvaras,
vir fdrtvivlan djupare ju mer vi f6rstir att vi ir dvergivna.
Att vi 'dr llskade av ingcn.

Vad 'dr djupt som saknad, som obesvarad kerlek?

Det kunde vara mycket att siga om denna >saknad>, ett motiy som
tomhet kan bli till fullLagerkvist ofta ansli,r for att visa paradoxen
^tt
slags
fdrsvar
fctr
hans >religiosa avhillhet. (Doljer sig kanske har ett
samhet> ?)
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Emeliertid tir man inte tro, att Lagerkvist doktrinlrt hiller fast vid
sin pessirnism. Visserligen framstlller han sin gudsdvergivenhet med en
kraft som kan liknas vid bildhuggarens, di han mejslar ut sitt verk ur den
mcjrka graniten. Men redan i fciljande dikt talas om Guds icke-existens pi
ett sett som fcirvinar. Diktaren frl,gar sig om inte mlnniskans tro ensam
kan titrlfredsstllla henne och ge tillvaron en mening.
Om du tror pi Gud och nigon gud inte finns
si ir din tro ett indi st6rre under.
Di ir den verkligen nigonting ofattbart stort.
Varfdr ligger det en varelse nere i mdrkret och ropar pl nigot som inte finns?
Varfdr f6rhAller det sig si?
Det finns ingen som h6r att nigon ropar i m6rkret. Men varf6r finns ropet?

Man finner ocksi dikter, ditr Par Lagerkvist talar om Gud som existerande. Slrskilt nlr barndomsminnena dyker upp liter han forfcira sig,
men avvisar dem snart som en frestelse. FIan ser f6r sig den garnla bondgirden, frin vilken han kommit, ser folket sitta omkring ett >slitet> bord
med sina >stora trotta>> hender knippta, medan nigon leser hogt ur bibein.
Men han slir bort synen med orden: ,rVarfor minns jag detta? Vad har
jag med det. att gora?
Min sjil brinn ensam med din morka liga.>
- etc. spelar en stor ro11 i Pdr l-agerkvists sprik.
(Orden >>mcirk>>, >morker>
en
Med dem drar han sig tillbaka till sitt eget jags gomsle
^ttrtyd ^v
trots som ir karakteristisk for denna art av >titanism>.) Men minnena
iterkommer stindigt.
Allt detta 1r dock lika litet ett svar som fortvivlans slutsats, att ingen
Gud finns utan endast >>sanningen om det stora Intet> , Yarje dikt ger en
aspekt av sjilens svlvande mellan ensamhet, trots, hc;gmod, lingtan, hopp
likoch ingest. Ldsningen bestir i att dessa tema framfores i variationer
som i ett musikstycke.

Hur ir det mojligt, fr&gar man sig, att en diktare, som under ett lingt
mlnniskoliv inte kommer forbi dessa frigor, verkligen kat ta dem pi
a I I v a r? Forvisso ger detta stindiga tvivel hittills obekanta aspekter,
ur vilka dikten kan vinna nya omriden, som forut varit vita fl;ckar p3'
sjilens karta. Och sikert 1r ocksi att Par Lagerkvist h<;r till de upptic-

i

denna rnening berikat den svenska litteraturen.
Ocksi Aftonland ir ett sidant nytt omride.
Men kan minniskar, for vilka dessa frigor betyder sjllva existensen, bli
titrlfredsstillda av svar som endast gllier inom poesien? Naturligtvis kommer hir den estetiskt och den religiost inriktade minniskan att f<irhilla
genom sin nod
sig olika. Men det kan inte ftirnekas, att vir tid
kare och erovrare som

-
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ocksi av skonlitteraturen, di den upptar dessa frigor, alltmer {ordrar ett
svar som kommer frin mlnsklighetens innersta kirna. Den blir inte tillfredsst:illd av svlvande uttalanden, hur geniala de ln mi vara. Om
poesien ger poetiska svar pi poetiska frigor kan det svivningstillstind
tidigare irhundraden
som dirigenom uppstir ha sin sdrskilda tjusning
men just trons tema griper- minniskan si i hennes
har avnjutit detta
innersta, att hon av- den diktare, som tar upp dessa frigor, ventar en hel
och full insats. Hon onskar med andra ord att diktaren inte gor halt vid
i detta fall vid en >religicis ateisrn> wLa att
sin privata religiositet
han ocks& konfronterar sig sjilv med kristendomens faktum och tradition.
Att han med allvar frigar efter sanningen, ett allvar som ingen poesi 1r
miktig nog att kringgi.

Detta vicker en viss betdnksamhet gentemot Plr Lagerkvist. Men att
forbigi denna friga skulle betyda att icke g<ira honom full rittvisa. Ty
fcirst sedan man blivit klar <iver att for denne av vissa grunder himmade
diktare hans egen diktning ir fcir honom dyrbarure an varje religirist avgorande, kan man battre vardera hans verk. Han uppehiller sig ju pi ett
passerar,
inte slllan alltfor hastigt
omride, som de flesta hastigt
derf<;r att det stlndiga tvivlet -tar pi krafterna och gor livet -ofruktbart.
Man vill glrna sorn de andra komma frarn till ett mil, det rni sedan bli ett
avvisande eller ett anammande. Nir Lagerkvist stannar kvar i detta
eljest <ivergivna omride och under hela sitt liv utsdtter sig for dess himningar, betyder icke detta till sist, att han bevarar virden som vid alltfor
snabbt religiost avgorande gir farlorade? I sjilva verket himtar han sedan
Sratalur sin sjils djup skatter som inte skulle kommit i dagen, om han inte
itagit sig detta arbete. Aningen om Guds existens, sorn dock genorn diktarens starka sinne fcir det konkreta tillbakavisas, smirtan att kenna sig
overgiven och de dlrav uppkommande till nistan mystiska paradoxer
Lagerkvists lyrik ar ofta ren tankelyrik
allt detta
forande tankarma
- kvarstannande pi tvivlets grund uppenbarat.
Ddrblir genom hans linga
fcir kenner man sig mycket tacksam fcir Lagerkvists nya bok.
Robert

Brau.tc
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DET MYSTISKA BROLLOPET
et centrala i de stora gudsvlnnernas vittnesbord skildrar ett tillstind,
som <jmsom kallats fcireningen med Gud, omsom det andliga brollo-

min och kvinnor ha fcjrnummit, hur Frilsaren stitt utanfdr deras dorr och klappat, och de ha litit upp for honom, si att han
kunnat gi in till dem frir att hilia miltid med dem. Genom sitt trofasta
lyssnande och genorn sin beredvillighet ha de fortjanat att i obeskrivliga
stunder m6ta Gud och smaka hur ljuvlig han ir. Vad de berittat om
sina inre upplevelser utgor den kristna kyrkans mystiska litteratur; vad
pet. Benidade

de ha att slga om sjllva mcitet och fcjreningen med Gud, sjilens brudgum,
utg<ir det allra vlsentligaste i denna litteratur. Mingt och mycket civerensstammer i dessa skildringar frin olika tidevarv, och dock saknas ingalunda avvikelser i uppfattningar och uttryckssatt.
Sisom en god representant for skildringarr.a av sjllens brollopsfest med
Gud kan man valja det sista avsnittet av den helige Johannes' av Korset
avhandling Andlig sdng (Catctico espiritu.al, lt84). Denna bok, tillkommen under vidriga yttre f<;rhillanden, andas en jublande glddje, som ovillkorligen meddelar sig it ldsaren. Denne dr kanske, hipen over djlrvheten
i de pistienden han mciter hos den spanske mystikern, mingen ging benlgen att frlga sig, huruvida nigon realitet svarar mot dem. En garanti

for att si ir fallet har han i det faktum, att Johannes av Korset icke
blott ir ett helgon utan iiven en hyrk.oliirare. Han har ansetts forena
rittrogen lara med framstiende lerdom och derf<ir fortjant av samma
iretitel som en Augustinus eller en Thomas. Utan att vara ofelbar besitter han en hrig grad av tillforlitlighet och kan betraktas som en trygg
vigledare i kunskapen om det inre livet.
Den mystiska formilningen inneblr enligt Johannes av Korset, att
sjilen blir fullstindigt omdanad i sin ilskade och si att sega gudomliggjord. En si innerlig forening kommer till stind mellan henne och Gud,
att sjilen, utan att dock forandra sitt vlsen, ar beklndd med gudomen,
drdnkt i gudomen. Vad Gud foretager med henne kan icke nojaktigt
beskrivas, lika litet som man kan finna uttryck, vilka svara mot Guds
verkliga visen. Men man antyder det. ratta forhillandet, om man sdger
att sjilen vad fcjrstindet ang&r ffu d,el av Guds kunskap om sig sjllv,
att hon vad viljan angXr f&r del av Guds karlek till sig sjllv och att hon
vad rninnet angfu fir del av Guds glidje it sig sjllv.
Den gudomliga vishet, som meddelar sig it sjllen, kommer henne att
glcimma allting i denna vlrlden. All vrirldslig kunskap ar ju att f<;rlikna
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vid okunnighet i jdmnbredd med det overnaturliga deltagandet i Guds
vishet. Johannes av Korset erinrar om den helige Pauli ord: >Dennavirldens visdom dr dirskap infor Gudr, och han tilligger, att hur sant detta
uttalande 5r, det visar sig nu, nir allt naturligt vetande forsvinner ur
sjdlens synkrets. Den i vnrldslig mening vise kan om den med Gud forenade sjilen slga, att hon ingenting vet, likavil som hon sjilv miste

fastsli, att den som ej fitt uppleva det gudomliga vetandet, icke vet
n&gonting. I sjilva verket ir det dock si, att den brudlika sjilen ingalunda forlorat sina pi naturlig vlg forvlrvade kunskaper. Dessa ha i
stillet uppgitt i det gudomliga vetandet sisom ett mindre ljus frirenar
sig med ett stdrre eller sisom en enstaka bolja forsvinner i havet. Pi
sjdlens narurliga kunskap kan man alltsi tillimpa den svenske skalden
Nic ande rs vllbekanta ord:
Hon ligger sig ner
till ro i det bli.
FIon synes ej mer
men finns dlr ende.

Av vlrldshavet ju
en droppe hon ir,
och solen lnnu
kan spegla sig dlr.

Sjilen behciver icke llngre bruka de naturliga kunskaperna, eftersom
hon (och i detta avseende ir hon himmelens helgon lik) genom sin delaktighet i Guds vishet lger ett mycket mera upphcijt vetande. Det kunskapsgods, som bestir av bilder och gestalter, har hos henne eftertritts
ar; ett bildldst vetande, som er i slikt med Guds eget. Hon har helt enkelt
lagt bort sitt gamla sltt att leva och artagit ett nytt. Detta inneblr
ocksi, att alla hennes forna ofullkomligheter fcjrsvunnit liksom rostflickar pi ett metallstycke fortiras av elden.
Forvinansvirt ir Guds beteende vid denna mystiska formilning. Han

att

ghdja sjllen, som om han vore henne tjanarc och hon
Gud. Han delgiver henne den hemlighetsfulla gudskunskap, som kallas
mystisk teologi, och denna ir overmittan ljuv bide for hennes forstind,
eftersom kunskap h6r forstindet till, och for hennes vilja, eftersom den
utgir frin brudgummens kerlek, den karlek varaY hennes egen vilja blivit delaktig. For att visa sin tacksamhet kan sjllen intet annat g6ra in
visar sidan iver

att fullstindigt giva sig hin it honom utan varje f6rbehill. Hon har
numera blott en enda onskan I aft, for alltid tillhdra honom och aldrig
lfua nigot skilja dem it. Hennes vilja <iverensstlmmer fullstindigt med
Guds. Hon hyser intet begdr, ingen bojelse, som icke inriktats pi Gud.
Det ir endast under gudskerlekens ingivelse som hon handlar. Alla sina
6/

D

e

t

mry stiska

brdllo

p

et

stillt i kirlekens tjinsr, och alla tilldragelser bli
att ilska Gud.
I sitt samtidigt avfattade verk Den leuande karlek"sldgan (Llatna de
anzor t,iaa) slger Johannes av Korset, att sjilen under den mystiska formilningens tillstind, genomstrcimmad av lycka som hon ir, kenner det,
som om Gud icke hade nigon annan mlnniskosjll i virlden att lyckligg6ra ln just henne och som om han icke vore sysselsatt med nigot annat
an att Slska henne. Hennes fcirening med Gud inneblr, att hon upplyses
av kerleksvlckande kunskap om honom. Hon fattar Guds olika egenskaper, hans vishet, godhet, barmhlrtighet osy., vilka, sisom teologien
lar oss, lro identiska med hans visen. johannes av Korset anvinder en
underbart sk<;n bild for att iskidligg<ira detta kunskapsmeddelande. Gud
ter sig for sjilen, siger han, som en olndlig rnlngd lampor, vilka var
och en pi sitt vis upplysa henne och fylla henne med kirleksglod. Eftersom Guds egenskaper utg6ra ett och samma visen, kunna emellertid a\la
dessa lampor kallas en enda lampa, som lyser och virmer sisom minga.
Den enas virme och lyskraft f<jrcikar den andras, ty genom var och en
av Guds fullkomligheter uppfattas ju de andra. Eftersom sjilen dr f6renad med Gud, utslnder hon sjilv samma ljusfl<;de som alla de brinnande
lampornas glans, eller rattare sagt: hon befinner sig inuti detta ljusoch eldhav, omdanad som hon ir till en helig ljusflamma.
Under den mystiska f<jrmdlningens tillstind, det hogsta tinkbara i
jordelivet, strllar Guds ljus rned sidan styrka over sjilen, att hennes eget
naturliga ljus helt uppgir dari. Sjalsformcigenheternas djupa grottor bada
i gudomligt ljus. De ha sjilva fcirvandlats till himmelska larnpor och giva
Skaparen samma ljus och virme tillbaka, som de mottagit av honom.
Lika rikligt som det med Gud fcirenade forstindet upptagit den gudomliga visheten, str&lat det tillbaka denna visdom pi honom; lika fullkomligt som viljan tillignat sig den gudomliga kirlekens virme, slnder den
tillbaka denna virme till givaren. Sjllen kan
underbart att fofidlja
giva Gud, som hon mottagit, tillbaka som en- giva it honom. Genom att
giva lika mycket som hon mottagit bevisar hon sin tacksamhet.
Den gudomliga kunskap, som kommit sj?ilen till del, innebdr, att hon
kan skida de skapade tingen blttre i Guds visen in i dem sjilva. Det ir
icke llngre si, am hon lar kinna Gud genom hans skapade verk, nej, hon
llr numera kinna det skapade verket genom Skaparen, verkan genom orsaken och icke orsaken genom verkan. De saliga i himmelen frojda sig it
samma slags vetande: iven de skida det skapade genom att sk&da Gud.
Si hc;g uppfattning har den spanske kyrkoliraren om den mystiska fcirmilningen, att han vigar jimfora den med den lycksaliggorande iskidningen i himmelen.
Trlggue Luncldn
fcirrncigenheter har hon
frir henne en anledning
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Påvetal om skolastik och thomism

I

samband med det 4O0-årsjubileum, som
Gregorianska universitetet i Rom firade hös-

ten 79f 3, hOll den Helige Fadern Pius XII
den 18 okt. vid en högtidlig audiens för
universitetets styrelse, lärarkår, studenter
och jubileumsgäster ett tal, som huvudsakligen handlade om de
Där sade han bl. a.:

kyrkliga studierna.

Vi sätter stort värde på den

skolastiska

metoden, som är i bruk hos eder. Att den
på andra håll inte så sällan försummas eller
ringaktas, vet Vi mycket väl. För att lågg
bort denna vårdslöshet och ringaktning må
de besinna, att påvarna ofta har anbefallt

denna metod,

ja, uppmanat till att den
vid de filosofiska

städse skulle hållas i ära
och teologiska skolorna.

Den skolastiska metoden syf tar mor
samma fasta och bestämda mål som filosofien
och teologien alltid haft och alltid har sig
föreTagtz nämligen att människan med sitt
förnuft Senomtränger de av Gud uppenbarade sanningarna och de filosofiska hjalpmedlen därtill genom att hyfsa de begrepp
som ingår i dem och skaffa fram hållfasta
argument för deras säkerhet, att hon bemöter invändningar mot dem och sammanställer alla sanningar, både de naturliga, metafysiska och de av Gud uppenbarade, till en

harmonisk och lämplig ordning. Man får
inte mena att det är envar givet att uppställa trons hemligheter och de filosofiska
förutsättningarna för dem på så sätr atr
de lätt och självfallet kan fattas av vårr
förstånd och att det inte skulle behövas ett
långvarigt studium och en lämplig metod

vid

genomtänkandet och begrundandet av

dem.

Var heller inte rädda, att genom studier
av systematisk art de så kallade >>positiva>>
vetenskaperna och i synnerhet den >positiva> teologien skulle komma till korta på
något vis, Mellan dem finns det nämligen

inte någon motsättning, tvärtom, de förra

har desto större framgång ju fastare

de

grundas på de senare. Som föredöme må
tjäna eder den Änglalike låtaren, S:t Thomas av Aquino själv, som ivrigt strävade

efter >positiva> kunskaper, vidare en teolog
från edert universitets första tid, Franciskus Suarez, som måste räknas

till

den heliga

teologiens förnämsta främjare efter S:t
Thomas, och i nyare tid
för arc nämna
-kardinalen
åtminstone ett namn
Johannes Baptista Franzelin,- som vårdade sig om
båda dessa läroämnen på det mest omränksamma sätt och förenade dem med varandra på utmärkt vis,
Eder studieordning och edra årliga studieprogram innehåller ju en rikedom av
>positiva> ämnen, så nyttiga för våra tiders
präster, och
vad som är huvudsaken
i edra dogmatiska
kurser får den >>positiva>
teologien ett stort utrymme. Måtte nu stu-

diet av de heliga fiderna. och de kyrkliga
Iörfattarm bara blomstra och förmeras
hos er.
Men vad edra studier och edert apostolat

betti'frar, så skall den katolska läran och

de därmed sammanhängande och av alla
katoliker erkända sanningarna inte sammanblandas med lärda mäns försök arc förklara
dem eller med de särskilda principer och de
säregna teorier varigenom de olika filosofiska och teologiska system, som finns inom
I(yrkan, skiljer sig från varandra. Man får
heller aldrig någonsin handla så som om
predikningarnas innehåll eller den religiösa
undervisningen skulle där ha sin källa och
vara beroende därav, Intet sådant ämne
och ingen sådan teori är för någon ingångsporten

till Kyrkan;

så mycket mera

otillständigt är det sålunda att här tala om
den enda porten. Kyrkan har aldrig någonsin begagnat sig av ens den heligaste och
lärdaste läraren som sanningens allra första
källa och gör det icke heller nu. Ffon skattar förvisso lärarna högt och utmärker
89

Katolsh"a perspektiu
Thomas och Augustinus med de högsta lovord, men som ofelbara erkänner hon enbart
de Heliga skrifternas ovanifrån inspirerade
förf*tare, Kyrkan är nämligen, såsom den
av Gud auktoriserade tolken av och väktaren över de Heliga skrifterna och som förvaringsskrinet för den levande heliga Traditionen, själv porten till frälsningen. Hon
är under den Helige Andes beskydd och
ledning sin egen sanningskälla.

(Codex iuris canonici, canon 1366 $ 2)
ger den helige Thomas åt alla katolska skolor som ledare och lärare, det uttryckes av
Vår föregångare Pius XI med dessa ord:

De olika lärosystem, som Kyrkan tillåter, måste absolut överensstämma med allt
som filosofien, den antika såväl som den
kristna, från Kyrkans begynnelse hade klart
för sig. Allt detta har av ingen annan 1ärare framlagts så tydligt, så inträngande,
så fullständigt
vare sig man tänker på

lära och principer'. I enlighet med denna
norm skall alla handla på så vis att de med
rätta kan kalla honom sin egen lärare. Men
de skall inte kräva mera av varandra än
vad Kyrkan, allas lärarinna och moder, krä-

- ömsesidiga överensstämde olika delarnas
melse eller på sammanhanget med trons
sanningar och dessas lysande inre förbundenhet
av ingen annan har allt sammanfattats -i en så passande och hållbar struk-

tur

som av den helige Thomas.
Bland dessa sanningar kan anföras t. ex.
de som beträffar arten av vår kunskapsförmåga; själva sanningens innebörd; de metafysiska principernas grundande på sanningen
och deras absoluta giltighet; den oändlige,
personlige Guden, alla tings Skapare; människans natur, andens odödlighet, personens
tillbörliga värdighet och de handlingssätt,
vilka sedelagen, som den bär inom sig, tillkännager och ålägger,

>Åt var och en skall vara heligt det

som

Codex iuris canonici föreskriver, nämligen
att 'professorerna skall handhava de filosofiska och teologiska studierna och lärjungarnas undervisning i dessa ämnen alldeles i
enlighet med den Änglalike lärarens metod,

ver; ty i de ting där det i de

katolska
skolorna finhs kontroverser mellan de mera

kända auktorerna, fål. ingen hindras i den
åsikt som synes honom vara mest sannolik.>>
Det skall alltså stå varje professor fritt
att inom de ovan angivna gränserna, som
inte får överskridas, ansluta sig till någon
skola som fått hemortsrätt i Kyrkan, men
med det förbehållet att han särskiljer de
sanningar som alla måste antaga från dem

utgör den enskilda skolans särdrag och
särskilda principer, och att han vid undervisningen framhåller desse skillnader.
som

Jesuitparagrafen

i

Norges grundlag

Det ser ut, skriver den danska tidningen
KatolskUgeblad. (21/2 19t4), som om pe-

Med allt detta, som man otvivelaktigt

trgraf 2 i den norska grundlagen, som stad-

måste hålla fast vid, får man inte ställa i
samma rad det som den helige Thomas'

>>jesuiter må icke tålas i riket>>,
^ttbli upphävd som en konsekvens av
Norges anslutning till konventionen om de

stora kommentatorer och utmärkta lärjungar emellan ännu är omdiskuterar, i vad
mån det har objektiv giltighet, Vi talar
heller inte om sådant som man disputerar
om, huruvida det hör till den Änglalike
lärarens lära eller på vilket sätt det skall
interpreteras. Likaså förbigår vi med tystnad som föråldrat allt som i själve verket
var en följd av forna tiders bristfälliga och
torftigr kunskap om fysiska, kemiska, biologiska och andra betingelser,
Att detta är meningen med den bestämmelse, genom
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vilken den kyrkliga lagboken

gat

skulle

mänskliga rättigheterna, som bl. a. omfattar
oinskränkt andlig och religiös frihet. Men

därmed är inte sagt att Norge snart får
tillfalle
lä,r^ känna jesuiterna på när-

^tt.

mare håll. Det vore visserligen önskvärt
6m inss för annat så för att bibringa

-även

norrmännen en annan uppfattning om
jesuiternas verkliga karaktär
men praktiska skäl står i vägen för det. Följden blir
att ännu några släktled kommer att uppfatta jesuiterna på samma sätt som professor Hallesby och andra gör det, nämligen
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>som en dödlig

fara för staten, ja, ffu allt

samliv mellan människor, framförallt

på

grund av deras tillstädjande av det 'inre
förbehållet', som anses inte vara någonting
annat än ett totalt förkastande av det moraliska grundbudet att människan skall tala
sanning>>,

Det är försvinnande få som verkligen
känner ;'esuiterna, Av de flesta anses de som
fanatiska katoliker, som inte drar sig för

att bruka

de mest omoraliska medel

för att

främja kyrkans sak. Måtte vi danskar,

som

genom ett par generationer haft jesuiter
ibland oss, bl, a. som Ifuarc föt många barn
från icke-katolska hem, begagna diskussionen i Norge till att bringa en smula saklig
upplysning till vårt brödrafolk.
Vad i synnerhet det >inre förbehållet>>
beträfrat, låt oss säga dem, att det för

varje katolik är en syndig handling att
liuga. Även om en viss situation kan synas
kräva en osanning, så förnekar den katolska

kyrkan att lögnen kan vara en tillåtlig
utväg, Det är därför uteslutet att jesuiterna eller andra katoliker skulle föfiåkta
en teori om lögnens berättigande. De skulle,

om de gjort det, ställa sig utanför

den

katolska gemenskapen.

Men å andra sidan måste man ge dem
rätt som påpekar, att sanningen sagd till
vem som helst kan vara till mycken för-

tret. Norrmän och danskar har inte glömt
den tyska ockupationen och åtskilliga exem-

pel på att tyskarna ställde frågor, där ett
sannfärdigt svar skulle ha varit detsamma
som att utlämna landsmän till tortyr och
död. Också under de mera vardagliga Iöthållandena finns tillfälle nog, där man inte
så gärna vill säga sanningen och där man
skulle vara mycket betänksam inför kravet
rrt sigt den, när man blir tillfrågad. Man
behöver här bara tänka sig i t. ex. en läka-

lär att lögnen är tillåten vid vissa särskilda tillfällen, är betydligt talrikare än
jesuiterna. Fruktar man att en sådan princip, som tillåter lögnen som en moraliskt
som

god handling, verkar nedbrytande för sam-

hället, är det Luther och hans många moderna anhängare som måste uteslutxs ur
riket och inte jesuiterna. Ty deras belägenhet är ju precis den att de å ena sidan som
tänkande människor är klara över vilken

förtret

meddelandet

av

sanningen

i

vissa

fall kan åstadkomma, men å andra sidan på
grund av sin respekt för Guds bud anser
sig oberättigade att under någon som helst
omständighet förklara lögnen som tillåten.
>>inre förbehållet> utgör i själva verket
lösningen av detta dilemma. Vi säger till
gestapomannen ett eller annat, som i bokstavlig bemärkelse är riktigt, men som vi
hoppas han skall fatta på ett sätt som räddar livet för dem som han jagar efter. Vi
säger något som är riktigt, men inte hela
sanningen och leder faktiskt på villospår
genom att undanhålla en del av det vi vet.
Jesuiterna menar, att vi har rätt till det,
när den frågande inte kan kräva sanningen
i dess helhet. Och vi har inte ljugit, då det
vi sade var riktigt, fast det lätt kunde, ja,

Det

helst skulle missförstås.
Är det blott jesuiterna som är så förslagna och lömska? De allra flesta av oss
bär sig åt på det sättet, Vi gör det bara
vid många tillfällen, där jesuiterna knappast skulle godkänna vå,r rått att undanhålla den fulla sanningen. Men vid allvarliga tillfällen, där sanningen skulle vara till
skada, har man i själva verket blott att
välja mellan Luthers eller jesuiternas råd.
En del kommet
följa Luther, men de

göra det och
bör inte kunna^rt

säga,

samtidigt

att de är mera måna om sanningen än

jesuiterna,

res ställe.

dem Luther

P. Wilhelm Schmidt och dt Pius
Parsch in memoriam

det med gott samvete. De flesta moderna
danskar och norrmän är nog eniga med dem

Schweiz, P.

om detta. De filosofer och kyrkans män,

lem i Sällskapet av det gudomliga Ordet

bland
Därför finns det människor
som menar, att man i så-

dana fall måste ljuga och att man får göra

Den 10 febt. l9J4 avled

i

Fribourg,
med-

\f ilhelm Schmidt,

9l
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Societatis Verbi Diaini (SVD), i en ål-der av 86 år (född t6/2 1865). Med ho-

sammanhang även nämnas, att han var chef
för det påvliga Lateranmuseet.

nom har den katolska lärda världen förlorat en representant, som var vida känd

Pater \flilhelm Schmidt lämnar ett storr
tomrum efter sig i många vetenskapsgrenxr.
Hans inflytande inom etnologi och religionshistoria har varit enormt. Säkert är att

och mycket uppskattad i fackkretsar.
>>Med pater Schmidt>>, skriver signaturen
Ä. H. i Suenska Dagblatlet, >har den jäm-

förande kultur- och religionsforskningen
förlorat en av sina främsta företrädare.
Hans namn är för alltid knutet till den
s. k. kulturhistoriska skolan inom etnologien, som i mångt och mycket är hans
skapelse och som alltjämt äger ett stort
in{lytande i det katolska Europa. För oss
svenskar är Schmidt kanske mest bekant på

grund av sin teori om urmonoteismen i
religionen, en teori, som han sökt stödja
med etnografiskt material i jätteverket Urslnung der Gottesidee (10 band 7912lgtZ). I dessa frågor invecklades han snart
i diskussion med Nathan Söderblom, och i
mitten av 1930-talet fick han tillfälle att
i Olaus Petri-föreläsningar i Uppsala för
svensk publik framlägga sin syn på religionens uppkomst. Obestridligt i.r, att
Schmidt i sin teoretiska bildning i hög
grad fångats av sin katolska kristendomssyn; men han har på det hela taget lyckats i sin strävan att överryga religionsforskningen om existensen av höga gudomsväsen hos

naturfolk världen runt.

Schmidts forskningsinsatser har varit gigantiska. Inte nog med att han publicerade
en oändlig rad digra luntor från sina komparativa studier i religions- och kulturhistorien; han har också producerat arbeten i
jämförande språkvetenskap och fysisk antropologi. Han har organiserat stora vetenskapliga expeditioner till utforskandet av de
primitiva folkens kulturer, och han har
grundat en av världens förnämsta tidskrif-

ter inom kulturforskningen, Antbrofos. In

i det

sista verkade han med obruten kraft.
Samtidigt som Schmidt ägnade sig åt ve-

tenskapen

han var professor i \[ien

7921-1938- och i Fribourg 1939-19tl
var han ivrigt verksam som katolsk kyrkoman; bl, a. har han varit hovkaplan hos
gamle kejsar Franz Joseph, Det kan i detta
o,'

han för all framtid kommer att räknas
som en av den jämförande kulturforskningens största gestalter,>>

Pater Schmidt, skriver Knut Hagberg
samma tidning, >>har

givit

i

en alldeles
ny insikt om naturfolken, med vilka han
under en långvarig missionsverksamhet i
Oceanien blev förtrogen; han har gjort
slut på föreställningen, att det primitiva
är detsamma som något lågt och förkastligt; han har med gigantisk lärdom låtir
oss

oss åtminstone skönja konturerna av de
stora och urgamla högkulturerna vid floderna Hoangho, Jangtsekiang, Indus, Eufrat-Tigris och Nilen; han har inom etnografien och religionsforskningen ersatr den
godtyckliga s. k. evolutionistiska metoden
med en långt sakligare kulturhistorisk; han
har givit oss en ny syn på den äldsta samhällsutvecklingen . . .
Atc fördjupa sig i Schmidr's väldiga huvudverk Der Ursprung der Gottesidee är
som att företaga en världsomsegling; det
är en Iång resa och de flesta hinna inte
med den. Men litet till mans kunde man ge
sig tid att läsa hans Uppsala-föreläsningar,
utgivna på svenska under titeln Religionen
hos kulturets folh (1936). Vi dragas med
en börda av föråldrade föreställningar; att
läsa Schmidt är som att skaffa sig en ny
ekipering. Det behöver man göra ibland
också

i

andens värld.>>

Den 11 mars l9i4 avled efter långvarig
sjukdom en av de främsta påskyndare av
den liturgiska förnyelsen i vårt århundrade,
dr Pius Par.sch, korherre i Klosterneu-

burg, österrike (född 18/t 18s4), väl
känd och uppskattad äyen inom icke-katolska, i synnerhet högkyrkliga kretsar.
P, Josef A. Jungmann SJ skriver i sin
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dödsruna i den österrikiska tidskriften Dar
grosse Entscbluss (apr. 7954):

Pius Parsch har tidigt visat sig vara en
mästare i popularisering. Han fann stän-

>>Pius Parsch har fullbordat ett stort livsverk. Som han själv ofta berättade, bl. a. i
sin viktiga bok Yolksliturgie, fanrr han slutligen sin egen väg, när han som fältpräst
under det första världskriget började t6lka
den Heliga Skrift för en mottaglig skara
av soldater. Från Skriften kom han snart
till liturgien. Därmed hade det grundackord, 'bibel och liturgi', anslagits, som blev

digt nya vägar:

namnet på den tidskrift som senare tjänade

Nu foljde en förunderligt bred ström av publikationer i
form av broschyrer och böcker, som alla

honom som språkrör.

till att göra liturgiens tankevärld
och textmaterial tillgängliga för vidare

syftade

kretsar. Band följde på band: en serie Äzs
Breuier und Messbucb, en annan Aus dem
Gebetbuch iler Kircbe; före och efter det
första världskriget kom flerz. band Liturgiscbe Predigten och vidte, i en dubbel bearbetning, hans gedigna förklaring av mässrl: (Messerklärung) och w breva.riet (Bre-

ui"ererklärung). Framför allt bör nämnas
hans verk i tre band Das lahr des Heils,
som i sina fjorton upplagor blev för otaliga tusenden ur alla kretsar inom prästerskapet och folket en högt skattad vägvisare genom kyrkoårets liturgi,

mässtexter, vätgalmanac-

kor, andaktsbilder, därtill otaliga häften
med enskilda andakter. Medan på annat håll
den liturgiska rörelsen länge var inskränkt
till de studerande och akademikerna och

inte alltid undgick estetiserandets fata,

Åt

det Pius Parsch's förtjänst, att i österrike
för första gången ett lirurgiskt genombrott
skedde i församlingslivet. Först betydligc
senare hände något liknande i Tyskland,
sedan också

i

Frankrike.

Det är begripligt, att den avlidne vägröjaren i sin iver och sin strävan att nå
fram till enkla former och lättfattliga
tankegångar inte alltid -uppmärksammade
gränserna för vad som inom ramen för
fastställda föreskrifter är tillåtec a* sä,ga
eller vad som teol<rgiskt kan framföras utan
risk för missförstånd. Men Pius Parsch var
smidig och ödmjuk nog att inte stelna i en
gång för alla valda lösningar eller formu-

leringar. På så sätt kom ett livsverk till
stånd, som i den österrikiska kyrkans hioch inte bara ditr
alltid komstoria
- nämnas med heder- och tacksammer ått
het.>

LITTERATUR
Maisie Var dz

Be not solicit-

genre. Hon har själv skrivit en längre in-

Sideligbts on tbe Prouidence
anil the catbolic f amily.
of God
London 19i3, Sheed. 12 s, 6 d.

ledning till sina berättelser om katolska
familjer som sätter sin tillit till Guds för-

ous

Maisie

Vard, känd från

sina utomordenr-

liga biografier över Chesterton och Newman, har dennr gång gett sig in på ett
nytt fält och lyckats så väl att man hoppas

att hon kommer att fortsätta i

samma

syn.

Inledningen behandlar äktenskapet i den
moderna världen med särskild hänsyn till
särskilt
familjens storlek och de sociala
problem den har att möta.
ekonomiska
- industristäder och den härsVåra moderna
kande materialistiska mentaliteten inverkar
93

Litteratur
ju allt annat än

gynnsamt på normalt familieliv, och barnbegränsning är så allmänt
utbredd i den västerländska kulturen att
vi inte längre vet, vilken glädjekälla en

normal familj är för dem som är beredda

att eventuellt inskränka sin levnadsstandard för ett berika sig själva och världen
med Guds bästa gåva: barn som kan sprida

gledje här på jorden och lovprisa Gud

i

hans eviga rike. Maisie Vard är inte enhon påstår inte, att en stor familj
sidig

är ett- direkt påbud i varje enskilt fall.
Den är ett ideal som vi inte skulle försöka
undvika för vad vi tror vara vår egen fördel. Om vi blott kunde lära oss att lita
mer på Guds försyn, skulle många problem

kunna lösas mycket lättare
visa nutidsmänniskor tror.

än vi alltför

Detta betyder inte, att vi skall

lägga

i

kors och tro, att Gud skall göra
allt utan vår medverkan, tvärtom. Den kahänderna

tolska familjen förutsätter en sund social
utveckling
bostäder som är anpassade för
en familj av normal storlek, ömsesidig hjälp
och samarbete, ej blott på statlig väg utan
även privat; en sund utveckling av jordbruk och känsla för värder av am kunna
få äga och odla egen mark
här står
Maisie Vard under inflytande -av Eric Gill
och andra katolska förkämpar för tillbaka-

till-landet-politiken, utan att dock gå till
överdri{ter.
I den första berättelsen beskriver Molly
Walsh,

gift

med Bob Valsh, som är redak-

tör för den engelska Catbolic Vorker, hur
hon som nygift startade ett >Flouse of

i Lancashire under I0-talets
kristid. Med ytterst små medel men stor

Hospitality>>

ett storverk bland arbetslösa och fattiga. Idin var inte ny utan

entusiasm utfördes

följde samma riktlinjer som Dorothy Day
och Peter Maurin utarbetat i USA, och
som fann en parallell

i

Catherine de Huecks
apostolat bland negrerna i Harlem och annorstädes ( jfr de Hueck : Friendsbip House,
1948, Sheed. Dorothy Day har beskrivir sin
konversion från kommunismen och sitt arbete i Uu.iot Squarc to Rome och House

of Hospitality. Tbe Neu Yorker hade två,
94

längre artiklar om henne

föt tvä är sedan).

En intressant detalj som återkommer i

de

flesta berättelserna i boken är, att det oftast
fu de fattiga som visat sig mest hjälpsamma
och understött de ännu fattigare,

De andra berättelserna är nästan alla
från USA och med något enstaka undantag mycket välskrivna. Vi europier tror
amerikanerna är så förfärligt maofta",

^tt
Maisie Vard

terialistiska och diesseits-betonade. Men

påpekar helt riktigt, att en
europeisk materialist inte är bättre; och
när en amerikan är idealist
och det
finns många som är det
så är han det

ofta mer helhjärtat än europden.
De olika skildringarna ger verkligen belagg for tesen, De överrumplar en faktiskt
med en entusiasm som verkar som tagen ur
Apostlagärningarna.; hdr möter en katolicism som levs konsekvent med allt vad det
betyder, uten att de medverkande verkar
fariseiska. Tron och hoppet står i förgrunden: >Nåden är tillräcklig. Så ibland ger
Gud oss ingenting annat än den.>> Att helt
överge sig åt Gud och sätta sin tillit till
hans försyn, innebär en stor lycka. Detta
understrykes gång på glng
>>rnan kan
- med Gud
inte hålla på att (enbart) florta
utan strafi>). Men der är inre en s. k. världsfrånvänd munkaskes som här predikas, utan
askes i och genom äktenskaper. >)Äktenskapet . . . är ett vågspel, en risk, ett gott eller

ett dåligt val, men när äktenskapet en gång
kommit till stånd, så är det vägen par
excellence till Gud.>> En aning ensidigt men
något som behöves sägas.
En skildring behandlar problemet sinnes'

svaga och missbildade barn, och hur just
detta problem ledde f,or;ildrarna till en andlig förnyelse. Sådana fall, vilka sedda isolerade kan verka meningslösa, tvingar oss

att revidera vår grundinställning och inse
det värde som finns i varje enskild sjäI.
Man kommer att tänka på vad en läkare i
Skottland sade i det sammanhanget. Han
har ett hem för s. k, mongoloida barn och
fastslog, att deras antal ökats under senare
år. Fast dessa barn inte utvecklas intellektuellt, är de ovanligt tillgivna. Han menar,

Litteratur
att de är Guds svar till ett alltför rationavarelser som är utan intelliserat Europa

lekt men helt- och hållet hjarta. I förelig-

Arnold

L. Haskell:

Saints

Aliue. London 19i3, Vinyate. t0

s.

6d.

gande skildring sägs ungefär detsamma men

här är ett
med mer teologisk nyans
barn som lever ett helt syndfritt liv och på
intet sätt befläckar den själ som rentvåtts i

kanske något vilseledande

dopet.

för tonåringar

Författaren kallar boken en studie över
sex helgon för unga människor. Det är
fx51 skriven

De två sista artiklarna är skrivna av Ed

- väl för alla
lika
åldrar. Haskell, en konvertit, fu bättre

Villcock, redaktör för den amerikanska
tidskriften lntegrity, i vilken det mesta
materialet tidigare publicerats. Det är en
värdig avslutning på boken, kvick, sund
och allt annaf, än ytlig, >Den helige Fran-

känd som auktoritet på danskonst och har
skrivit ett flertal böcker i detta ämne.
Numera är han rektor och lärare vid Sadlers Vells School; föreliggande bok är
frukten av hans undervisning i religion för

ciskus skulle handlat annorlunda, om han

eleverna.

hade

varit gift, men han skulle inte

ha

skilt sig från Fru Fattigdom.>> >Äktenskapet är inte, som många tycks tro, ett par
biljetter till första parkett i en amfiteater,
där man kan se munkar och nunnor kastas för lejonen. Vägen tiil Kalvarieberget
är lika stenig, vare sig vi går ensamma eller
i dubbla led. Det är i varje fall en ofirets
väg.>> Äktenskapet är inte heller en kärleksvisa om >a girl for you, a boy for me,

but

Fleaven help us from having three>>.
Ett normalt hem bör våra ett hem för
barnen

de skall inte behöva anpassa sig

till de -vuxnas liv eller hållas undan med
leksaker som lockbete. Det betyder inte
modern, fri uppfostran utan snarare en
sund känsla för gemenskap. Barnen är den
länk, med vilken föräldrarnas egen och
nedärvda kultur, visdom och tro utsträckes
i tiden. I barnen ser vi Guds skapelse, varelser som påminner oss om hans närvaro
och om den slutgiltiga förening med honom som är vårt måI. Utan denna fundamentala uppfattning om äktenskapet är all
kamp mot födelsekontrollen lönlös.
För den som haft den stora förmånen
ett fL gör:- bekantskap med familjer av
den typ som skildras i boken, förblir deras
>>dårskap>>

en inspiration för livet. Att

läsa boken i'r *t fi ta
tusiasm av bästa form,

del av religiös enL. R,

passar den

Haskell börjar med ett allmänt kapitel
om >>Vad är ett helgon>,.enkelt och flärdfritt och utan pretentioner. Hans stil är
lner talspråksartad än litterär, man ser en
pedagogisk begåvning framför sig
det
- och
är, som om man satt i en liten Lrets
hörde ett kåseri i otdilrg, som är lätta att
förstå och fängslande på samma gång.
Så behandlar han i tur och ordning Bernadette, Thomas More, Jeanne d'Arc, Thiröse av Lisieux, Antonius av Padua och le
curi d'Ars. Även om man känner till dessa
helgon rätt väI, läser man Haskells framställningar med intresse och behållning.
Som konstnär reager/r han mot de vanföreställningar vi ofta f|t av dåliga helgonbiografier och smaklös konst. F{an försöker

framställa sina sex personligheter i full
mänstlig dager, Iära oss älska dem som de
är i all sin enkelhet och på sarnma gång se
det djup som döljer sig bakom denna ofta
vardagliga fasad. I varje avsnitt försöker
han så visa oss, hur dessa helgon kan hjälpa
oss människor av i dag, .l-at^ en förebild
för en konsekvens som är både naturlig och
övernaturlig. Hans skiss av Jeanne d'Arc
är särskilt tilltalande.
Någon gång reagetar man mot referenser

till kommunism som återkommer på flera
ställen
visst är det ett viktigt problem,
men man ville gärna slippa höra talas om
det så ofta, utan atr därför behöva anklagas för att inta den tredje ståndpunkten.
Men det är ett mindre skönhetsfel i en för
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Litteratur
övrigt tilltalande liten bok, som kan rekom-

lar de första intryckens friskhet, om

menderas både till katoliker och icke-katoliker. Låt oss hoppas, att Haskell snert återkommer med vidare prov på populär men

konfrontation med caporalrökande arbetare

tillika kultiverad religiös litteratur.

I.

R.

sin

och benediktinmunkar från Sainte-Marie de
Fleury. Vänligt inställd som han är till hela
sin omgivning ända ned till huskatten, accepteras han så småningom såsom hörande

till
Erik

Cinthio-Bror

Ols-

son: Lunds ilonlzyrka.Malmö 19i3,
I l:
Allhems. Kr. 9:

-,

>>En

-.

skildring i ord och bild av Lunda-

ett utdrag >ur
domkyrkans hävder>>, som kan varmt rekommenderas alla älskare av denna Sveriges ädlaste och äldsta domkyrka.
Här framställs domens öden genom seklerna och levandegöres dess arkitektur och
bildverk genom en överraskande rikedom av
domen genom tiderna> och

fotos, skisser, planer och planscher,

sam-

manvävda med korta, pregnanta texter, som

inte bara upplyser om historiska data

och

konstnärliga detaljer på grundval av de senaste forskningerna utan också låter läsaren förnimma något av den religiösa anda
som här fått ett så mäktigt uttryck och
ännu talar till dem som förstår att lyssna.
Här bara ett exempel: >Koret är hjärtpunkten i kyrkobyggnaden. Vid det altare,
som under medeltiden invigts till Guds
Moders 'fua, ägde dagligen det oändliga
mysterium rum, då Kristus i den Heliga
Mässan tog kroppslig gestalt. Hans bild dominerar fortfarande absidvalvets famnande
halvkupol, och Hans Moder äras av sin
Son och alla helgon i det medeltida altat

skåpet.>

JG

Hammenhög: I en fransk
aiil Loire. Sthlrn
19i3, Vahlström & Vidstrand. Kr.

småstail. Staden
13:10.

Mitt på franska landsbygden i

SaintBenoit-sur-Loire, dfu brevbäraren kan
hoppa över en posttur, om posten ser ointressant ut, och där alla kaminer ryker in,
befinner sig Hammenhög i sin senaste bok.
Han berättar humoristiskt och underhållande i en ledig och livlig stil, som förmed-
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stadsfamiljen.
Som gäst i klostret har han möjlighet

från nära håll göra sina reflexioner

att

över

påfrestande där-

munkarnas vardagsliv

och ombonad
för att materiell komfort
hemtrivsel saknas, I dessa avsnitt är det
särskilt roande att ta del av Hammenhögs
pojkaktiga nyfikenhet och i god mening

naiva upptäckarglädje, som är ganska oemot-

ståndlig.

Någon introduktion i den intellektuella

miljön (frånsetr etr kapirel om författaren
och målaren Max Jacob) ger boken inte.
Det har väl inte heller varit författarens
mening.

Eva Clayton har gjort väl avvägda illustrationer, och boken har utkommit i be-

hagligt format.

Torsten

G,
S

K_,

teinby:

i ilen euiga stailen.

Finlantl
Helsingfors 19 i 1 ,

Amos Andersons.
Redaktionschefen Torsten Steinby berät-

tar om Finlands bemödanden att också bli
representerat i den eviga staden och att
därmed dokumentera sina gamla förbindelser med den västerländska kulturen. Vi får
på så vis en intressant och utförligt illustrerad översikt över dessa strävanden, som har

nått sitt första mål 19J0 med förvärvandet
av renässansvillan Lante på Gianicolo. Villa
Lante är numera säte för >>Institutum Romanum Finlandiae>>, en syster

till >Instituto

Svedese>>,

Rom har alltid utövat sin dragning som
studieort för vetenskapsmän och konstnärer. I denna vår tid betyder en sådan förbindelse långt mer än en välkommen möj-

lighet till studier: den betyder också ett
ställningstagande för den europeiska traditionen, för den kristna kulturen.
R. B.

Ett axplock ur nyinkomna
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