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SEDAN SIST
Taå dikter
På sin femtioårsdag publicerade Harry Martinson i tidningen
följand,e dikt, som kan uppfattas som ett vänligt svar på den kritik
som i Credo framförts mot hans grundåskådning:

Vi

CREDO
Jag har lagt bort lärorna som man lägger bort saker.
Man glömmer dem på tåg, i väntsalar
på badstränder eller uppe i utsiktstorn.

Det finns sanningar som inte flyr,
inte är känsliga för avdunstning eller rost.
Det är svårt att säga deras namn
men man möter dem alltid igen.
som

Går man vidare är de där.
Stannar man finns de på marLen.
Man kan somna i deras sällskap.
När man vaknar är de där.

Alla världens böcker handlar om sättet att finna
eller om sättet att undgå dem.
Världen är full av självklarheter,
obeaktade kärnor, trofast hållfasthet

i

dem

sak,

full av bärande fundament,
full av trogen sten,
full av rosor som gärna dö.
Av vågor som gärna gå,
av vingar som gärna lyfter,
av pelare som gärna bär tider och tak
länge, långt.

Det finns ingen lära oundgängligen nödvändig
så länge sanningen växer som gräs på stenarna
ropar ur vind och vatten, talar ur skyars regn.

Det finns överallt en sanning att ständigt sjunga om,
att ständigt berätta om, som när man berättar att man
träffade den eller den efter flera ät
och att allt var som förr, att ingenting var förlorat.
z-s13o73 Credo. 35:eårg. Nr 3.
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diktens tonfall, saktmod och nobless är avväpTill att börja med
- reflex av en av de mest vinnande och positiva
nande. Den rymmer en
personligheterna i vår litteratur. Men detta hindrar ju inte, att diktens
åskådning kan ställas under debatt. Martinson menar, att fastslagna världsförklaringar, orubbliga metafysiska satser eller dogmer är någonting som
är människan ovärdigt. uJag har lagt bort lärorna.>> >>Det finns ingen
lära oundgängligen nödvändig.>
Dessa satser påminner om Bertil Malmbergs senare diktning, där det
också hävdas, att sanningen är lögn, och att ,rsveketr, är den högsta plikten. Men Harry Martinson drar ingalunda så satanistiska slutsatser av sin
tes. lJnder och bortom dogmerna finns nämligen för honom någonting
bestämt och fixt: >självklarheter>, >sanningar som inte flyr>, >obeaktade
kärnorr>. När Martinson säger, att han lagt bort lärorna, menar han de
falska lärorna, de ensidiga eller ofullständiga lärorna, särskilt de inbördes
kämpande lärorna. Men han hamnar inte i någon slapp relativitet. Han
vet, att >det finns överallt en sanning att ständigt sjunga omrr; han kan
rent av karakterisera denna sanning som >trofast hållfasthet i sak>.
Det är sannolikt, att Martinson stillsamt rar,gerar in de kristna lårorna
bland de falska. Man undrar med vilken rätt. De kristna lårorna år ju
ingenting annat än konstateranden av fakta och ett logiskt bearbetande
av dessa konstateranden. Kristi historiska verklighet är ett faktum. Kristus
som andemakt i världen är ett annat faktum. För att kunna inrymma
dessa fakta i verkligheten behövde tidigare teorier om verklighetens art
sprängas. Det var inte fantasier eller tankegrubbel eller verklighetsflykt
som ledde till uppställandet av den kristna teologien, det var två ting:
oavvisliga historiska fakta och god vetenskaplig metod.
>"

Den andra dikten, som förefaller riktad om inte rnot. Credo så dock mot
också mot skalden Bo Setterlind
av oss försvarade meningar
-,
- har som författare Stig Carlson, den
förekom i samma tidning och
envisaste motståndaren till den metafysiska renässansen i vår litteratur;
den lyder:
MISSTRO

Kalla det vid namn som aldrig haft något,
inled forbindelser med det förflutna

- för den försmådda gemenskapens skull i det svartnade hjärtats mull.
Förgät och upplös for alltid
och plantera
en blomma

de förödmjukande plikterna mot det överreklamerade modet,
dränk rovfiskarna och trosfiskalerna
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deras eget iskalla blod och sönderfrusna böcker,
häng poesins fiender i deras egna grant utsirade gapstockar
och slå ett mynt med påfågelns bild
som förvandlar rikets kassavalv till pölar av segt droppande bly.

Misstro framför allt dem som gör affärer i fabler
om att guld och skuld är människans enda arv.
Gör livet till en vana och radera inte ut den röda färgen.
I skymningen är alla katter gråa
men i gryningen slår tigerliljan ut med bedövande prakt
och det som är vitt ska bli ännu vitare
och det som är svart ska bli ännu svartare
i den morgon då vi växlar hjälmens stål

mot en näve levande skälvande liv.

Bo Setterlinds friska och strålande poesi kan förmodligen lätt uthärda
om >iskallt blod, och >sönderfrusna böcker>. På samma sätt
kyrkan
med
lugn tesen, att den >gör afrårer i fabler> och predikar,
tar
att >skuld är människans enda arv>. Kyrkans uppgift är nämligen just
dessa fraser

att skingra fablerna

bl. a. den positivistiska skenvetenskaplighetens

- den historiska och metafysiska sanningen. Att
och hlvda
skuld skulle vara människans enda arv, är en kritik som möjligen kan
riktas mot en viss sorts lutheranism, icke mot den kyrka som räknar med
att människan trots sitt fall är skapad till Guds avbild.

naiva myter

>Katolsk förföljelse>
står det med stora bokstäver p& Dagens löpsedel; farfä,rad skaffar man
numret och finner, att denna gång har framfatten skett i svartaste Afrika.
Artikeln visar sig vara ett klipp ur den lilla tidningen Hälsningar från
Tanganyika, der Lisbeth och Helge Gidmark från Målilla i Småland berättar om fc;rhållandena. Katolikerna >gör allt f<;r att förstöra och fördärva>.
En katolsk präst >kom till en hydda, där han täfrade två av de frälsta
barnen. FIan sade till dem: Lämna den där läran. Inte får ni dricka bränner väg är så svår. Kom till mig i stället. FIos
vin och inte får ni röka
ni
göra
allt
det
där
och ändä år ni kristna. Min väg är mycket
mig får
lättare.>>

Detta är hela f<;rfoljelsen. tlttalandet behöver knappast någon kommentar. Den katolske prästen kan aldrig ha uttryckt sig i så småländska
tonfall. Däremot kan han ha sagt, att verkhelighet är farliga saker, och att
kristet liv inte är detsamma som att avstå från att röka och dricka. Iddn
att den katolska vägen skulle vara >låttare> än pingstvänsvägen smakar
mer Målilla än Rom.
I en envis propaganda kallar pingstvännernas tidning sådana nyheter
för >Katolsk förföljelse mot kristna i Afrika>.
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några nyu.tkomna publikationer

ta efter annan händer det i ofientliga diskussioner, att någon radikal
frihetsvän reser sig och vädjar till alla demokrater att slå vakt kring
tankefriheten, som, för att citera en sådan från helt nyligen, >hotas av
Sovjet i öster och Rom i söder>. Den tankefrihet han vådjar till oss att
försvara, är alltså endast frihet att tänka som han! Om han alls tänker!
Ty sätter en person sig in i det religiösa frihetbegreppet, måste han eller
hon ju inse, att kyrkan med sitt starka understrykande av det väsentliga
viljans frihet hos en varelse som, emedan hon är en
i detta begrepp
inte h-an vara. en
har
ett nästan fruktansvärt värde
evighetsvarelse,
-,
annat än friheten i betydelse av frihet att bli en
fiende till friheten
robot eller ett djur! >Ett rike söndrat mot sig själv kan icke bestå.> I den gemensamma
front mot friheten som polemikerna tror sig finna sträckt mellan Rom
och Arkangelsk, skall man vara så blind som de f.ör att inte varsna en
omätlig klyfta. östern i denna bemärkelse f<;r ju ett krig mot religionen
som i hetsighet och förintelsemen främst mot den Katolska kyrkan
-begär hundrafalt överstiger det krig Sovjet- för mot den borgerliga radikalismen eller reformsocialismen i Västern. Däremot blir man slagen av den
likformighet, som finnes mellan de dolda syftena i de västliga demokratierna och det öppna likviderandet av kristendomen i österns diktaturvärld. Avsikten på bägge hållen är ju att förvandla kyrkan till ett
statligt departement för moralpropaganda i partipolitiskt syfte. När detta
mål nåtts, kan myndigheterna kosta på sig att ge henne vård och sympati.
Ett gott exempel är de kyrkliga förhållandena i Polen. Den statliga
propagandatidskriften Det nya Polen prvnkar i lrart och vartannat nummer med vackra interiörer av kyrkor, vari präster meddelar kommunionen
till andäktiga kommunikanter, och ståtliga bilder av katedraler under reparation eller ombyggnad. Men sådana kyrkor är ju endast >lokaler för
statliga ämbets- och tjänstemän, anställda i förvaltningsverket för kyrkliga ändamål>, för att citera professor Halvar Sundbergs artiklar i Samtid
ocb framtid, om vissa tendenser hos den svenska statsledningen visavi Sveriges statskyrka.

T
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Jugoslavien, för att hämta ett exempel från ett nyutkommet
den fräscht och trevligt, ehuru rätt opersonligt skrivna
svenskt arbete

Även

i

-

reseboken Jugoslaai.en' U.P.A. (Bonniers 1954), av Torgny Somförklarar ledningen att, >fast kommunismen som meteriam eIius
listisk livsåskådning står främmande för tron på en kristen gud . . . så
förbjuder vi ingen att i religiösa angelägenheter ha den uppfattning hans
samvete bjuder. vi anser kanske, atr den religiösa rron är en relik, ett
benrangel från döda och oupplysta kulturstadier, men friheten att behålla

vi! Hos oss får muselmaner, ortodoxa och katoliker ha sin religion lika obeskuren som judar, ateister och deister. Men en sak vill vi
den ger

inte var.- med om: att kyrkan politiserar' Religion är en sak, politik en
annan. Kyrka är en sak, stat en annan. De två får inte sammanblandas.>
Redan i sådana friserade yttranden skär den falska klangen genom. I
en diktatur står ju aldrig kyrka och stat pä sarunoa nivå. Kyrkan är alltid
underordnad staten och måste vara det, eftersom människans religiösa
mål annars skulle kunna upplösa den obetingade lydnad hon i en diktatur
är skyldig den materiella statsnyttans bud: >Du skall inga gudar hava
före mig.> Om kyrkan inte underkastar sig denna dödsdom över hennes
eget inre väsen, detta brott mot allt hon av Gud blivit satt att tjäna
då anses hon genast politisera!
I land efter land bakom järnridån har också under de senaste åren
kyrkans fepresentanter som bekant fått respass. Från Polen och Ungern
sändes de påvliga sändebuden hem redan 1946, frän Bulgarien 1949, frän
Tjeckoslovakiet och Rumänien 1950. År l95Z fölide den jugoslaviske
diktatorn satellitstaternas exempel och uppsade med anledning av ärkebiskopen av Zagrebs utnämning till kardinal de diplomatiska relationerna
med Vatikanen. Lika självklart har propagandan som orsak till detta uppgivit nuntiernas förbindelser med >krigshetsarna i Västernr>, deras >kapitalistiska strävanden> och >reaktionära hat mot Folket>, ett hat som det
inhemska prästerskapet förklaras dela, om det inte genast avsvärjer sig
sin lydnadsplikt mot Rom. I alla de ovannämnda lånderna har de kyrkliga ledarna ställts inför det fruktansvärda valet mellan att gä in på en
pakt med den kristendomsfientliga staten i hopp om att därmed kunna
rädda någon sorts kyrkligt och religiöst liv eller att avvisa denna pakt
men därmed underteckna dödsdomen över all religiös aktivitet och dess
utövare.

den ekumeniska tidskriften (Jnitas, (Rom, sePt. 19t3), organ för
IJnitas-associationen, har nyligen Joseph Gill SJ gjort upp en tablå
över resultaten av de olika sorters val respektive nationella katolska kyrkor
gjort. Han har dår kommit till den slutsatsen, att Yare sig de kyrkliga
ledarna böjt sig eller icke har resultatet blivit detsamma: terror och för-

I
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intelse. Möjligen har förintelsen gått liter fortare inom de kyrkor, vilka
inte från begynnelsen ställt sig helt avvisande.

I Sommelius' resebok har författaren ett intressanr kapitel, >Kardinalen dör i Krasiö>, om den katolske prelat, som gav Tito anledning att
Aloysius Stepinacs öde är ett gripande
eqh därtill en prästs
exempel på en religiös människls
fruktans- religion och folkdemokrati.
värda dilemma i konflikten mellan
Den
bryta med Vatikanen.

skildring är naturligtvis inte helt sympatisk; ansträngningefl att yara neutral men också ,>modern>>, humant fördomsfri
men naturligtvis innerst småleende överlägsen gör, att bilden av den han
intervjuat inte blivit vidare klar. Man märker, att han repellerats av denne
besynnedige man, med en stämma >len som kattskinn> och >läppar, tunna
som sytråd>, och som enligt Sommelius' något naiva funderingar om
>varje sann katoliks> reagens för martyrkronan, >lockats av dess ljuva
smärtsamhet>>. Sommelius rekapitulerar samvetsgrant den jugoslaviska
kommunismens syn på kardinalen:
>Han har varit koilaboratör med tyskarna och den av dem stödda fascistiska kroatiska Ustaöaregimen under världskriget . . . UstaSas mål var en arisk-kroatisk stat; Vatikanens mål var att omvända de ortodoxa serberna. Massmord anstiftades i kyrkans och
statens namn. Hundratals bönder tvångsdöptes under gevärshot framför altarna i Glina
och Bosanka Dubica och lämnades döende i de brinnande kyrkorna.>
svenske journalistens

Efter sitt besök hos kardinalen hade Sommelius fått stärka sig med
bilderna från det s. k. Ustalaarkivet, som kommunisterna >päträfr.at>
efter kapitulationen:
>Bilder av mördade kvinnor med bukarna uppsprättade av bajonetter. Barnkroppar
utan huvuden slängda i ett dike. Invigning av ett barnhem, karolska präster med händerna uppsträckta till heiltecken.> >Och ändå>, fortsätter en av Sommelius' sagesmän,
>fick Stepinac bara sexton år av folkdomstolen i Zagreb och benådades till på köpet
efter endast fem år. Han fick en chans att lämna landet. I det nya Jugoslavien finns
ingen plats för honom. Men gör han det? Reser han rill Rom? Nej, han drar sig tillbaka till Krasiö, sin födelseby; där sitter han och leker martyr. Är det inte ynkligt?
Han får erbjudande om fri lejd till italienska gränsen. FIan vägrar. Han säger: 'Jag
stannar,

dir jag är.' Vilket

helgon!>>

Sommelius var den siste främling, som fick tillträde till kardinalen:
dagen efter slöt sig en polismur kring byn. Då han frågade Stepinac, >om
det var sant, att den katolska kyrkan bedrev politik med korset?>, slog
den hittills så stillsamme prelaten handflatan i bordet och skrek:
>En fabel är det
och ingenting annar än en fabel. En lögn, en komisk lögn! Och
han fortsatte, något -tomprimerat inom honom brusade ut genom en ventil: 'Det skall
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komma en tid, då allt skall uppenbaras som är sant . , . Vi beljugs på det skamligaste,
vi förföljs med de simplaste metoder. Har man verkligen lycLats inbilla er att det existerar religionsfrihet i Jugoslavien? Om .jag kunde skulle jag kunna berätta åtskilligt om
jag kan inte tala rent ur. Der
hur kyrkan och själarna förtrampas. Men tyvärr
skulle förorsaka oskyldiga männisLor lidande och tortyr'.>>

Den sjuke kardinalen
han hade nyss genomgått en operation
inte bara dör i Krasiö. Han- tiger också, sedan han sagr den svenske journalisten sitt sista ord: >Jag blir her. Jag srannar hos mitt folk. Om jag så
skulle dö i Krasii.>
Men om han tiger, talar andra. , O-..rOa har en kanadensisk proi historia vid Laval-universiteter i Quebec, Richard Pattee,
på grundval av ur Jugoslavien utsmugglade dokument utgivit ett intressant och upplysande arbete om processen mot kardinalen, The case of
Cardi.nal Aloysius Stepinac (Bruce Publs. Comp. t9t4). Den har också
den förtjänsten att vara en god vägledare i det jugoslaviska virrvarret
av olika folkminoriteter med helt från varandra skiljaktiga religiösa och
fessor

nationella måI.
Den historiska bakgrund, professor Pattee ger i ett första kapitel på 40 sidor, är
nödvändig, om man alls vill förstå situationen inom landet
hur nödvändig ser man
bäst på den svenska resebokens summariska och desorienterade- framställning av ras- och
religionsmotsättningarna i Jugoslavien, där nära 49 /6 av landets invånare är grekisLt
ortodoxa, 37 /6 romerska katoliker och tt /6 muhammedaner, medan resten fördelar sig
på gammalkatoliker, judar, grekiska katoliker och protestanter. Men i den jugoslaviska
grytan kokar inte bara religiösa motsättningar utan också nationell fiendskap mellan
ortodoxa serber, vilka hatar Tyskland som arvfienden, och romersk-katolska kroater, som
under världskriget tog emot tysk hjalp fOr att etablera sin kortlivade autonomx star
mellan serbiska Chetniks, kroatiska Ustaöi och kommunistiska partisaner som under kriget
slet sönder landet och varandra i vildaste raseri. Alk kryddat med det moderna Jugoslaviens misstro mot Italien och därmed mot Vatikanen, som Tito anser vara partisk för
detta lands intressen!
Processen

mot Metropoliten av Kroatien inledde, skriver Pattee,

>den

långa raden av orättvisor (mot kyrkan), som är så karakteristisk för folkdemokratierna sedan 1946. Den var ämnad att resa folkopinionen mot
den dåvarande ärkebiskopen men därmed också att öka antagonismen mot
Vatikanen och skaffa massanslutning till marskalk Titos regim.>

Inför den aggressiva fientlighet regeringen i Belgrad visat en av Jugoslaviens främsta män har yttervärlden bibringats tron, att det finns fog
för åtminstone några av anklagelserna mot kardinalen, så mycket mer som
försvarets talan aldrig förr än nu i Pattees bok ljudit ut i världen.
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Aloysius Stepinac, som var äldste sonen i en fattig kroatisk familj på
elva barn, ämnade först bli lantbrukare, innan han vid redan mogna år
inträdde i kyrkans tjänst. FIan utvecklade i ungdomen en stark kroatisk
patriotism och kämpade under det första världskriget i en kroatisk legion
för det statsförbund, vars överhuvud marskalk Tito ef.ter andra världskriget skulle bli. Man kan inte komma ifrän, att Stepinac även under
detta sista krig var en glödande kroatisk patriot; han sade själv under
processen ärligt ifrån att han hälsade tillblivelsen av en självständig kroatisk stat, undandragen Jugoslaviens tyranni, med stor gladje, och att han
skulle ansett sig ha brustit i pliktuppfyllelse mot sitt kroatiska fädernesland, om han ej ställt sig till dess förfogande i allt, som inte gick emot
hans plikter som ärkebiskop och kyrkans lydige son.
Ustaöapartiet hade en från den hedniska tyska nazismen helt avvikande
hållning i religiösa frågor.
>I kampen mot den antikatolska nazismen>t, citerar också Sommelius en mera neutral
jugoslavisk röst, >valde Stepinac en makt, som stödde honom och Vatikanen men valde
därmed att ur folkfrontens och kommunisternas synpunkt bli landsförrädare>. >>Däremot>, fortsatte samma vittne, >>var det fel att säga, att Stepinac inte arbetade för en
försonligare politik. Han h0l1 t. o. m, några predikningar, som kritiserade våldsmaktens
metoder. Tyvärr företog Stepinac sina aktioner för att rädda människoliv i huvudsak
som privatman. Han framträdde aldrig öppet
som biskop Berggrav i Norge
och
-,
detta var en flathet, som gränsade till brottslighet.>>

Då man tagit del av de över sjuttio dokument, på vilka Pattee stöder
ärkebiskopen, måste man fräga sig, vad sådana vittnen
egentligen begärde av honom! Ty oftare, fastare och mera skarpt än
Stepinac i sina av Pattee meddelade tal, predikningar och brev gick till
rätta med de metoder Jugoslavien använde, har inte ens biskop Berggrav
talatt Dä det gällde religionen, var denne kroatiske patriot, hur det än
måste ha kostat på honom, dock först och främst präst och själasörjare.
Det är beklämmande att i Pattees bok vada genom anklagelserna mot
honom; de bygger så tydligt på dels bristande vilja att förstå en prästs
inställning till de själar han har att ansvara f.Or
en bristande vilja, som
- illvilja mot religionen
baserar sig på en instinktmässig ovilja eller rentav
som sådan, dels, och inte minst, pä rena rama okunnigheten om kyrkans
väsen och organisation. Som då Tito
möjligen avsiktligt?
blandar
- Vatikanens religiösa -strävanden
samman Italiens nationella politik med
att försona motsättningarna i en högre makts tjänst.
Det skulle ta f& stort utrymme att närmare gå in på de dokument
Pattee meddelar. Ett enda litet exempel på missförstånd
ofrivilligt
- frän I94Z
eller ej
f.är räcka. Domstolen anklagade ärkebiskopen för att

sitt försvar av

-

t Lägg märke till att
104

>>nazisten>>

Stepinac här anses kämpa mot nazismen.
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ha varit Ustalastyrkornas överste fältpräst. Men Vatikanen hade redan
är 7940 (Dokument LXIII) utnämnt Metropoliten till armdbiskop för
alla katoliker i hela den jugoslaviska hären, alltså inte bara UstaSa.
>Vilka hans politiska åsikter än var, så var han främst själaherde>, skriver Pattee.
var ansvarig för den andliga vården av alla de män, som tjänade i den kroatiska
arm6n, vare sig genom konskription eller som frivilliga. Inte heller får man glömma, att
han utsträckte denna själavård även till motparten. Han gav tillåtelse för präster att
förena sig med partisanrörelsen och tog inte från dem deras prästerliga värdighet ens då
de inträdde i den som enkla soldater.> De präster, ty sådana fanns sorgligt nog, som
gjorde sig skyldiga till excesser på endera sidan, bestraffades antingen av honom själv
direkt eller av biskoparna tillsammans, vilkas kollektiva herdabrev 1945 kla:t utsäger,
att alla sådana präster kommer att berövas sin prästerliga värdighet. (Inder processen
1945 tycktes man inte heller ens bry sig om att bevisa, att det fanns något samband
mellan dessa brottsliga präster och armöbiskopen.>>
>>Ffan

överhuvud taget brydde man sig inte om att bevisa qågonting! Anklagad för landsförräderi av den segrande parten i inbördeskriget var
Stepinac redan från början domd.

Pattees dokumentsamling ger kuriösa prov på den farsartade rättegången; ärkebiskopens advokat fick precis 20 minuter på sig (han arresterades efterät), medan allmänna åklagaren hade 48 timmar till sitt
det enda han
förfogande. Ärkebiskopens försäkran i sitt avslutande tal
höll under rättegången
att hans samvete var rent, och- att han varken
ville försvara sig eller-appellera gentemot domen, möttes endast med
hånskratt av den församlade domstolen och publiken. Hans ord om sitt
samvete har blivit en vits i dagens Jugoslavien. Att han vidhåller sin
fasta hållning, därom ger ju den svenske journalistens litet motvilliga
framställning besked. Vad denne dock inte tycks ha förstått, år atr
Stepinac inte vill begära nåd av domare, som lagt på honom en skuld,
som de själva konstrrterat, dlrfor att han därigenom skulle erkänna deras
och domens befogenhet! Han vill framför allt inte, genom att lämna landet för Italien, styrka den allmänna opinionen i sitt land i dess moderna
villfarelse att striden står mellan tvenne världsliga makter: den jugoslaviska nationalstaten kontra Italien-Vatikanen. Han vill inte svika de
trogna själar, som i hemlighet söker sin styrka i hans tysta lidande, hans
fasta vilja att inte ge sig in i svaromål inför ett forum, vars rättmätighet han inte erkänner.
Det är kanske inte så underligt, om människor i allmänhet inte fattar
den sällsamma situation, vari bekännande kristna numera står inför sina
domare i folkdemokratierna. De står dfu
likt de första kristna inför
de romerska tribunalen
inför domare -vilkas behörighet är av denna

-
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msdxn deras egna samveten står inför en domare i himlen. De
- döma dem från livet härnere. Endast Domaren i himlen kan
förra kan
döma dem från det eviga livet.

vädden

Även sedan Metropoliten oskadliggjorts, har Tito fortsatt att förf.ölja
den Romerskt-katolska kyrkan liksom också den Grekiskt-ortodoxa.
Pattees utsmugglade dokument berättar om dessa kyrkors martyrium
även efter 1946.Btt herdabrev från de biskopar, som år 1912 ännu tillläts existera inom landet, preciserade för den förra kyrkans del anklagelserna:
>Ateistisk undervisning är den enda tillåtna. Skolbarn, som förvunnits med

att

ha

gått i kyrkan, straffas med kroppsaga, som annars är förbjuden i skolorna. Kristen tro
är ett absolut hinder för karriär såväl inom den civila förvaltningen som militären.
Kleresiet lever

i yttersta fattigdom och isolering.>>

Prästerna får inte ens utöva idrott tillsammans med ungdomen i sina
församlingar Iör att ej bibringa dem >den religiösa förgiftning>, som
marskalk Tito i ett tal till universitetsungdomen nyligen förklarat vara
sin mission att >utrota ur den jugoslaviska folkkroppen>>. Att döma av
siffrorna på kommunions- och reträttdeltagare nu och före förföljelserna
har han tydligen nära nog nått sitt måI.
Endast 6 biskopar av 17 utövade fu l9J2 ännu sina befogenherer. I Stepinacs ärkestift är prästernas antal minskat med 247.70 församlingar'iger inte en enda präsr; de
sitter antingen i fängelser eller koncentrationsläger
där de med förkärlek användes
till att rengöra latriner med sina bara händer
eller också har de gått i landsflykt eller
-,
dödats. Andra stift har förlorat motsvarande antal präster.

Men det skulle föra för långt att räkna upp de olika instanserna av
terrorn mot den Romerskt-katolska kyrkan. Den Grekiskt-ortodoxa är,
som nämnts, inte mindre illa ställd. Då en protestanrisk undersökningskommission fu 1947 fann religionens ställning i Jugoslavien >tillfredsställande>, protesterade den grekiskt-ortodoxa biskopen av Dalmatien
skarpt mot dess resultat i ett brev till New York Times, vari han bl. a.
sade, att hans kyrka kanske lidit ännu mer än den romerska, ehuru dess
martyrium var mindre känt, genom att den hade färre kontakter med
yttervärlden. Nu, sex är efterät, torde den ena kyrkan inte vara bättre
ställd än den andra.

Joseph

Gill SJ avslutade sitt bidrag i tJnitas med en varm vädjan till

kristenheten:
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>>Nationalismen har alltför mycket gjort oss till främlingar för varandra. 'Utlänningar'
angår oss inte. Men den förföljelse, som nu går över österns kristna, bortle arg| oss alla
vare sig de är katoliker, ortodoxa eller annat. Ty den drabbar våra bröder i Kristus,
-i vilken vi alla är ett>>, skriver han.
>Vi kan inte fortsätta att \^ra. likgiltiga för våra bröders och systrars lidanden, där de
nu står ansikte mot ansikte med fängelse, död och tortyr, om de inte vill förneka sin tro.
De befinner sig i massor i fängelser och koncentrationsläger, endast emedan de stått fast.>

Vad blir det svar Västerns kristna ger dem? Skall det komma att heta
om de västliga demokratiernas folk, att de var likgiltiga, emedan der var
kristna som led och dog? Skall det komma att sägas om de protestantiska
kristna bland dem, att de var likgiltiga, emedan det främst var katolska
kristna, som led och dog? Att tankefriheten för dem alla alltså bara
innebar att tänka och tro som de själva tänker och tror? Genom att
av
den ena eller andra anledningen
tiga sräller de sig i själva verket
solidariska med förtryckarna av den- verkliga friheten
själens frihet.
Anna Lenab Elgströnt

JEÄNNE D'ARC
Föreliggande uppsats

är ett utdrag ur författarinnans

företal till Sven Stolpes Jeanne d'Arc-bok i

dess tyska
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ytk^" befinner sig i en övergångsperiod, den törändrar sin gestalt
(
I\på ett sätt som man under århundraden av dess historia a,ldrig trott
möjligt. Detta är trots allt vad man kunde ha att säga om dagens nöd,
skuggor och fasor (och det vore i sanning inte så litet) den löftets gloria,
i vilken vi dock lever. Ty vi lever ju i det hoppet, atr denna förvandlings
nyckelord inte skall v^ra en inre och yttre förödelse utan en verklig
förnyelse.

Jag skul'le här vilja särskilt geka på en viss srrömningr som faller
mindre i ögonen, nämligen förnyelsen av vördnaden för helgonen i kyrkan. Kan man här verkligen tala om en förnyelse? Är det ändå inte
litet för mycket sagt? Kanske anser många, att vördnaden för helgonen
av många
dels beklagliga, dels mycket välkomna
skal ständigt befinner sig -i avtagande
det enda som kan iakttagas,
år ett fötnyat,
intresse för helgonens värld, och detta intresse beror väsentl.igen på mycket
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profana bevekelsegrunder. Vördnaden för helgonen smälter allt mer ihop
till en företeelse i marginalen, den blir innehållet i en sorts halvreligiöst
sysslande, den blir till fix id6 eller religiös kapphast. I den katolska världen
förekommer också f. n. en ärelystnad, som går ut pä att inte stå tillbaka
i vetenskaplig akribi och kritisk samvetsgrannhet för de profana historikerna.

Även om detta är sant, så räcker det inte till för att Iörklara vad som
faktiskt håller på att ske. Den helige Ande har alltid arbetat och nått
sina mål med det sällsammaste material, med rätt betänkliga motivblandningar
av den art som människan nu kan stå till tjänst med. I verkligheten är- det emellertid något helt annat som sker: överallt där man frägar
efter helgonen, frågas det efter kyrkans eget dolda ansikte. Dårför år
denna fräga sä central, så upprivande, så betydelsefull; allt annat ter sig
lekfullt, perifert, oväsentligt.
Kristenhetens viktigaste angelägenhet i våra dagar år kyrkan
detta
- angegäller både katoliker och protestanter. Men kyrkans egen centrala
lägenhet är
heligheten. Kyrkan står och faller med att den
nu som
alltid
är en belig kyrka, moder till, dvs. föderska och fostrarinna
av,
heliga människor. Heligheten är en hemlighet
oåtkomlig, oberörbar,
omöjlig att fä pä en formel: synlig, påtaglig blir- denna hemlighet endast
då den tar gestalt i helgonen. Därför fu frägan om helgonens >sanna
ansikte>>, deras >dolda ansikte>>, så oerhört viktig.
Sven Stolpe säger i sin bok i en passage av stort djup och stor kraft:
>När djävulen inte kan hejda framtråd,andet av en ädel och ren själ,
hämnas han genom att förvanska denna själs bild i andras medvetande.
Vad som var en enkel lydnad, blir till sentimentalitet och salvelse. Vad
som var svidande offer och smärta, blir till trollkonster och märkvärdigheter. Omkring vad som var hälsa och kraft, enkel villighet att lyda,
slås en kvalmig ring av fc;rljugenhet och suspekt mystik. Till sist försvinner den autentiska bilden så fullständigt, att den inte kan upptäckas
annat än av trånade forskare.r>
Detta gäller i sanning om en så berömd gestalt som jungfrun från
Od6ans, vars fantastiska-tragiska öde intresserar långt utöver den fromma
världens gränser och ständigt också har väckt historikers, psykologers
och diktares intresse. Till en början ter det sig ganska sällsamt, att man
fortfarande skall behöva forskningar angäende just denna gestalt, vilken

ju som knappast någon annan står i hård belysning av olika slag av
profan forskning. Men alldeles som under hennes egen livstid arbetar ännu
i dag denna demoniska förvanskningsstrategi. Just Jeanne d'Arc förses
ständigt på nytt med politiska, nationella, romantiska, sentimentala, uppbyggliga eller psykologiserande masker. Det är i och för sig en viktig
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uppgift redan att träda upp emot denna målmedvetna och betydelsefulla
djävulska aktion och klarlägga det verkliga levande sammanhanget.
Det är denna uppgift som Stolpe upptagit i sin bok.
Den som tror, att genom en sådan sträng utrensning av många drag
hos jungfrun som blivit oss kära och som ter sig som självklara
t. ex.
hennes skönhet, hennes underbara förmåga att identi{iera dauphin- i Chonon, hennes militära geni, hennes tragiska ensamtillvaro i en vädd av
idel skurkar och bandilsl
att därigenom hennes bild skulle förlora
sin glans och sin tjusning, kommer emellertid att bli angenämt överraskad.
Det förhåller sig nämligen alldeles tvärtom. På samma sätt som man
avslöjar ett stort träds sanna skönhet först genom att slita bort alla
klängande parasitväxter, så framträder först nu den helige Andes auten-

tiska dikt, som varje helgonliv innebär, i sin förfärande höghet och
nakenhct.

Vi får

nämligen inte glömma, att varje helgon är ett förkroppsligat
att kunna konstatera, att denna appell
når
samtiden
men
ibland
först
eftervärlden. >En budbärare med
ibland
en stor herres brev> kallade sig den heliga Birgitta. Det förekommer inte
så sällan, att samtiden, i sin häpnad över omslagets sällsamma art, alldeles
glömmer att öppna brevet och läsa det
el'ler också att brevet visar sig
vara avfattat i ett språk, >die es noch-gar nicht gibt>, eller att brevet
är skrivet i två skrifter över varandra, som framträder först på något
budskap. Och det är egendomligt

avstånd.

Tidpunkten för helgonförklaringen kan då ge mången nyttig vink.
Ett heligt liv kan vila som en dyrbar balsam i kyrkans minne, så väl förseglad, att den verkar alldeles bortglömd
först när en tid av nöd, en
stor pest, kommer över kristenheten, blir- det efrcrfrägan på ;'ust detta
läkemedel. Di tar kyrkan med ofelbar hand fram det undandolda medlet.
Även helgonförklaringarna utspelas på flera plan. När man första
gången kritiskt följer en sådan process i dess dokument, kan man nog få
anledning att förskräckas över den tvivelaktiga arom av alla slags mänskliga fenomen, som strömmar ut: nationella eller familjära eller gruppegoistiska narraktigheter och ambitioner, politiska koncessioner, intriger
av grupper, strömningar, rörelser. Men varför förvånar vi oss egentligen
över ett faktum som borde vara den kristne
och särskilt katoliken
så självklart, nämligen att Gud här i världen arbetar med naturligt material. Men även goda katoliker rynkar i våra dagar ibland näsan åt
>helgonfabrikationen på löpande band i Rom>.
Men vad vet vi egentligen? När den lilla Teresa kanoniserades, föreföll

det

till

en början, som om här det borgerliga fromhetsidealet

i fickformat,

inbegreppet av sirapssentimental pensionatsfromhet, på det mest pinsamma
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sätt skulle upphöjas till förebild för all världen. Men faktiskt skedde
något helt annat
en reformberedande bild av verkligt stor evangelisk
helighet uppställdes, vägvisande för lekmännen, full av appellkraft långt

ut över den synliga kyrkans gränser.
På samma sätt är också ögonblicket för Jeannes kanonisering av vikt.
Vad betyder det, att hennes upphOjande pä altarene just infaller i vårt
århundrade? Innebär arten arr hennes helighet ett speciellt svar på vår

tids nöd? Jag tror för min del, att man kan våga hävda detta. Men då
gäller det också just hennes >renade>, rätta gestalt, som nu börjar fuarnträda mitt i all teatergrannlåten, ett nytt ansikte som vi kan tacka den
historiska forskningen för att vi nu äntligen kan urskilja just i det ögonblick då det har något att säga kyrkan och världen.
Den uppmärksamme läsaren kommer snart att märka, i vilken grad
denna gestalt skiljer sig från den så att säga normala
eller snarare kon- eller omedvetet
ventionella
helighetsmodellen, som vi alla medvetet
går omkring- med.t Kanske är vi alltför .vafla vid jungfrun på scenen
eller i filmer för att bli bestörta över det faktum, att hon inte bara är
en hjältinna
eller alls ingen hjältinna
utan ett helgon, ett riktigt
officiellt kanoniserat
helgon i den katolska-kyrkan. Vem skulle emellertid
ha kunnat hålla det för ens teoretiskt möjligt, att någonting sådant skulle
kunna bli kanoniserat
innan det faktiskt inträffade. Redan att ett
helgon kunde te sig så:-en flicka i karlkläder
under en tid, då detta
- som rena b'lasfemien;
inte bara ansågs vara oanständigt utan uppfattades
en from liten flicka som soldat och armdledare; ett medeltida helgon
som varken var nunna eller from moder, varken asket, botgörerska eller
kontemplativ, utan som av Guds kallelse kastades in mitt i det massivaste
av alla jordiska tumult Iör
dår €ramtråda som >Guds dotter> och
^tt
hävda sin Faders anspråk?
Också ett helgon, om vars helighetssträvan vi vet så gott som ingenting,
vars >>inre liv> är stumt och endast någon enstaka gång lyser igenom som
Iättaste stjärnskimmer av obeskrivlig finess och kyskhet. Till det vackrasce
i Stolpes bok hör, att han med diktarens och den invigdes öga förmår
fånga dessa hittills kanske aldrig upmärksammade drag och fånga dem i
oforglomliga miniatyrer. Jag skulle särskilt vilja fästa uppmärksamheten
på hans mycket sköna meditation om >helgonets anonymitet> i bokens
elfte kapitel.
Men ännu mer griper det oss, när vi ser, hur i detta liv bredden, djupet,
mångfalden
och f.ramför allt oberäkneligheten
i den äkta, den
- av människohand
verkligen upplevda
heligheten avtecknar sig mot alla
1
Jfr min uppsats >Die Heilige, die die
(1934), vilken behandlar Jeanne,
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uppdragna och konstruerade system för kristen fullkomlighet. Är det
förmätet, om man här vid sidan av den så att säga >>rena>, dvs. oblandade,
kristna lekmanna-karaktären (i motsättning till det monastiska idealet)
tycker sig urskilja ytterligare två, för ögat ovana men mycket lovande
linjer
båda av stor vikt för både teologien och det kristna livet?
1869, när biskop Dupanloup av Orl6ans i Rom framlade förslaget om
att Frankrikes nationalhelgon skulle kanoniseras, stod det sena, dvs. moderna, av motreformation, upplysning och 1800-talets speciella supranaturalism präglade helgonidealet i full blomning: föreställningen om
helgonet som en flackfri topp av etisk perfektion, som en människa,
vilken genom viljeansträngning, strängaste lydnad gentemot biktfäder
och teologer, systematiskt uppövande av alla dygder, kompromissf.ri anpassning efter gällande normer och förebilder, samvetsgrant uppfyllande
av ett otal asketiska och moraliska föreskrifter nått fram till >fullkommed Guds nåd naturligtvis, vilken nåd emellertid på ett särskilt
lighet>
vänligt-och positivt sätt understödde just denna människtoyp och dess
förehavanden. Anade de män, som stod bakom Jeannes kandidatur, egentligen, i vilken gräll motsättning deras kandidat faktiskt står till dessa
mönster och normer? Anade de, i vilken motsatsställning hon själv en
gång stod till sin egen tids kyrkligt-kanoniska normalföreställningar, och
htill fast vid sin ståndpunkt?
trots det oerhördaste tryck
hur hon
- oförklarliga avvikning blev
Och hur -det slutligen just tack vare denna
möjligt, att en mängd alltigenom hyggliga, ingalunda elaka, dumma eller
fientligt inställda teologer och präster med gott samvete kunde komma
fram till den {ör oss i våra dagar så obegripliga slutsatsen: >>FIäxa, kättare,
avfälling?>
När år 1920 jangfruns kanonisering firades, hade det katolska medvetandets stjärnkonstellationer redan hunnit förflytta sig inte så litet. Det
var efter första världskriget
den uppväxande generationen stod under
fascinationen av ett nytt ideal: den ädle hedningen, den >sunda> naturen,
den etiska personligheten. Det var då en av de kyrkliga pedagogernas
mest angelägna uppgifter att hår {&a fram helgonen som konkurrensdugliga. Det var en tid, då som äkta lösenord förekom den redan så förkalkade formeln om >helgon av kött och blod, inte av gips och 6årgat
socker>, om helgonen som ädla, högtstående människor, sorn religiösa
genier, som ukämpande och segrare>, strålande, sunda, soliga och vinnande; då det talades en hel del om helig humanism, om >den katolska
människan>, om det moderna helgonet, som utmärkte sig genom mod,
begåvning, energi, talanger, skapande dådkraft, överlägsen säkerhet
och så vidare. Denna idealmänniska skulle samtidigt vara kulmen av alla
naturliga mänskliga gävor ocb av den mest utsökta >religiösa kultur>.
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Det var ett mode bland katoliker att tänka så
och kanske fanns det
sämre sätt att tänka, som vi numera vet; detta- tänkesätt hade ganska
goda polemiska, apologetiska och pedagogiska argument. Men >kyrkan>
bekymrade sig inte mycket om saken. De som vid denna tid helgonförklarades, var folk, som inte alls motsvarade dessa moderna krav
det
- från
jungfrun
var lilla Teresa, den enkle broder Konrad och slutligen
- katoliker drog
Orl6ans. Ja, just jungfrun från Orl6ans. Många moderna
säkert då ett lättnadens andetag över att har till sist få se ett exemplar
av just den sökta, verkligt förevisningsvärda, intressanta, geniala, aparta
och etiskt oan{äktbara helgontypen.
Sven Stolpes bok kommer då med en överraskning. Han målar för oss
en Jeanne, som alls inte alltigenom är någon >hjältinna> i denna mening.
så länge hennes historiska äventyr vara,r, finns ingen
Naturligtvis

fläck på den- unga flickan i hjalm, dar hon rider fram med kungens
ban6r. Men sedan
visste vi, att Jeanne inte bara först heroiskt fOr-

-

svarade sin gudomliga kallelse, först med svärdet i hand och sedan med
trons vapen under den långa och omänskliga processtortyren
utan att
bon också lörrådde den? Kånde vi verkligen historien om hennes avsvärjelse så noga? Nöjde vi oss inte med den lätt accepterade tolkningen,
att denna avsvärjelse var avpressad, förfalskad och möjliggjordes genom
att man smusslade med dokumenten? Har vi verkligen begripit, att det
var fräga om en autentisk avsvärjelse, ett förnekande av rösterna, av
hennes utkorelse, hennes kallelse: och detta uteslutande av ynklig rädsla
för bålet, av ren köttslig svaghet? >O, Jeanne, du heliga Jeanne, även
du!> Detta är ingen efteråt gjord psykologisering, det är hennes egen

föll verkligen - och detta i den
kan falla i:
djupaste avgrund, som en utkorad människa över huvud
att förneka Guds röst, sin egen kallelse, av skräck, av eländig rädsla för
så som Petrus föll: hon var inte ens
det egna skinnet. Jeanne föll
- hon med i sanning ofattbar tapperhet,
överrumplad, det skedde, sedan
klarhet och beslutsamhet under en månadslång belägring av professorer,
teologer, jurister och politiker hade försvarat sina rösters äkthec och helighet och sitt gudomliga ursprung. Just därfor att denna långa förtvivlade
kamp visar denna inre vetskaps ogrumlade, orubbliga klarhet, i sanning
just därfar skakar oss den plötsliga avsvärjelsen av allt
hardad i eld
- fruktansvärt sätt. Vilken främmande, undedig gestalt
detta på ett så
jungfrun med den vita fanan
vid sidan av den strålande harneskklädda
till höger om konungen denna arma Jeanne, förgråten och ömklig,
dgj12 är nämligen belagt
som till sist under hysteriska skrattattacksl
inte snabbt nog kunde underteckna det- vanärande dokument, som
-beseglade hennes underkastelse under det brutala våldet!
ångestfulla klagan efter fallet. Jeanne

tL2

leanne d.'Arc
Och hur hon sedan åter blir sig själv: vem vågar pästä, att återkallelsen
av återkallelsen betydde en verklig gottgörelse av ett hjältemod, som nu

åter flammar upp? Och inte bara den rena förtvivlan över att sveket
inte ens lönat sig, över att hon inte fick den utlovade lönen: bevakning
av kvinnor, kyrkligt fängelse, tillgång till sakramenten, utan att allt i
stället fortgick som tidigare: engelskt häkte, djuriska vaktsoldater, våldtäktsförsök och andlig svält? Har hon inte i den fruktansvärde insikten
om att ingenting över huvud skulle bli förändrat nu med våld velat
framprovocera dödsdomen? >Hellre dO en leva vidare i detta fängelse!>
så läser vi i urkunderna. Och vidare
ty inte ens detta var kulmen
-av skam, av jämmer när hon, den definitiva
avfällingen, den definitivt
i alla fall en sista gäng f.fu bikta och komdömda, före avrättningen
municera, frägar den munk, som gör henne denna tjänst, om hon inte i
alla fall inser, att hennes röster bedragit henne. Hon skall på detta ha
svarat:
uJo,

j"g begriper nu, att

de lurat mig.>

På frågan om hon trodde, att rösterna varit goda eller onda andar,
skall hon ha svarat:
>Jag vet det inte; jag underkastar mig kyrkan . . .>
Eller
ty sagesmannen är själv i tvivelsmål
-: . .>.
>. . . underkastar
mig er, som är kyrkans män.
Det tilläggs, att Jeanne vid detta tillfälle tycks ha varit vid fullt normala vätskor.
Man känner, hur Stolpe blir andlös och liksom mot sin vilja tvingas
attberåtta vidare: >FIon lär...>, skriver han. >Det tycks..., Och ändå
är det inte slut:
>Martin Ladvenu beråttar, att Jeanne erkänt för honom, att den ängel
som uppenbarat sig för Karl VII varit hon själv; kungen hade aldrig
fått en krona, och allt som hon beråttat i detta sammanhan g var bara

påhitt.

. .>

Man kan misstänka, att den torterade flickan gick med på allting och
inte var i stånd till minsta motstånd längre.
När Martin Ladvenu sedan meddelade Jeanne, att hon trots detta
skulle komma att brännas, började hon gråta.
Och i själva kommunionens ögonblick:
>Jag tror inte på någonting annat än Gud; jag vill inte längre tro på
rösterna, som bedragit mig. . .>
Och hur skall vi kunna förklara, att hon på avrättningsplatsen, inför
folk och domare, ännu en gång högt förklarar:
>Allt av gott eller ont som jag gjort, hat jag gjort på eget initiativ;
min konung har inte tvingat mig.>
8
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Försökte hon här en sista gång ridderligt skydda sin kung, eller rymmer
dessa ord den sista, offentliga återkallelsen av hennes länge och så lidelsefullt försvarade sats, att allt hon gjort varit av Gud?
Måste hon verkligen gå igenom detta sista totala mörker av försvunnen
tro på sin kallelse
eller har hon äntligen insett, att hon inte behövde
prisge sitt heligaste- åt denna pöbel, och har hon i så fall bara upprepat
deras ord för att de inte också skulle beröva henne det enda, som hon
inte under några förhållanden kunde umbära: Kristi kropp som vägkost
på vägen till döden? Ty når hon till sist verkligen stod på det antånda
bålet, när ingenting mer kunde räddas, ingenting mer kunde skada henne,

hörde vittnena henne ropa inne

>... att

hennes röster

i

röken:

varit av Gud, och att vad som än skett hon

inte trodde, att dessa röster bedragit henne, och att hennes uppenbarelser
var av Gud
ex Deo erant.>
Detta är hennes
sista ord.
Gåtor, gåtor.
Vilken sällsam gestalt är det inte, som kyrkan här placerat bland sina
helgon! Men är verkligen detta ansikte oss 190O-talsmänniskor så främmande? Har vi inte sett det ganska ofta i pressreportagens skoningslösa
fotos, i officiella kommunik6ers torra fraser? Känner vi inte igen kardinal
Mindszentys förvridna ansikte med utskjutande ögon och hängande underläpp, känner vi inte igen de bekännande och självangivande böhmiska
och polska prästerna, eller >fyllprästens> ansikte före avrättningen, han
vars nu nästan legendariska figur blivit en symbol för så många anonyma
öden?

Detta ansikte var det som den 20 maj 1920 helgonfOrklarades
under
den segrande jungfruns äroomkransade hjälm!
Behöver vi inte alla denna läxa?
Hur djupt sitter inte den barocka bilden av martyren rotad i vårt
bilden av den obetvingliga hjälten, som ännu under sina marter
hjårta
- och predikar, som redan här i vår existens är smyckad av
lovsjunger
förklaringens palmer och krona. Det har funnits sådana människor, det
är historiskt bevisbart
lika väl som detta andra, nyä
förskräckande.
i alla fall väntat oss något- annat och finarc
Nog hade vi i vårt innersta
nämligen en människa, som står över alla frestelser. Har vi inte alla i
-hemlighet hoppats på en upprepning av scenen med de tre männen i
den brinnande ugnen. Sång och triumferande bekännelse ur avgrunden!
Vi har ännu inte helt velat inse, att det finns förstörelsens makter,
som kan krossa ince bara muskler och nerver utan själva själen
och
dess värdighet. Vi har inte velat inse, att det finns ett martyrium, där
den kristne låter sig frånslitas också denna allra sista förtjänst och måste
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härda ut i den korrumperade jordexistensens nakna erbarmlighet, ursröcr
också från det goda samvetets innersta bastion: >I varje fall behöver
jag inte blygas infar Gud och inför mig själv. . .>
>Var kommer jag att finnas ikväll?> frågade Jeanne i yttersra fruktan.
Men när den tillfrågade
antingen full av medlidande eller också med
en aning av skadeglad nyfikenhe6
sy2plde: >>Vågar du inte hoppas på
Gud?>, gav hon detta svar:
>Genom Guds nåd kommer jag att. vara i paradiset.>>
Hur underbart år det inte för oss andra att, veta, att detta verkligen
intråfrat, att också den oheroiska martyren, även hjälten som måste blygas,
även den arme syndaren, som överväldigas av sin egen natur
2ig esksi
detta öde lyser bland helgonhimlens stjärnbilder, åtkomlig för- våra ängsliga blickar.
Också ett annat oväntat djup öppnar sig, när vi betraktar jungfruns
>sanna)) ansikte.

Det var en andlig domstol, som prövade henne och dömde henne. Vi
vet numera, att det var fräga om ett ovanligt utpräglat justitiemord efter
en skamlös, rafrinerad, systematisk rätskränkning, med illojala förhör,
med brutalt hot, med kroppslig och själslig rortyr
även om den konkreta tortyren bara antyddes och aldrig kom till utförande.
Dokument
förfalskades, svar blev avsiktligt vantolkade.
Allt detta står fast. Men fast står också, att d,et vid sidan av det politiska syftet
nämligen försöket att bevisa, att den franske konungens
kröning föranstaltats
av en häxa
också rörde sig om en >rent religiös
- var villig eller inte att ifråga om
fräga>, nämligen huruvida Jeanne
rösterna underkasta sig kyrkans domslut. Vi måste ha mod att ärligt skala
ut denna del av processen. Denna fräga var i och för sig varken politisk
eller juridisk
det gällde ett rent andligt problem. I rätten satr urom
- som var engelsmännens verktyg och ville
biskop Cauchon,
Jeannes död
(>biskop
ni mördar mig!>) och en lång rad av hans medhjälpare
också en -rad alltigenom hedervärda teologie professorer vid Sorbonne,
magistrar och munkar, som med gott samvete kunde ta itu med att bedöma denna sak. Det fattades inte visionärer och profeter under dessa
upprörda tider. Vid samma franska hov drev, enligt vad Stolpe berättar,
två >konkurrenter> till la Pucelle sitt ofog: Cathdrine de Rochelles, som
Jeanne själv betraktade som en häxa, och en ung herde, Guillaume, som
på samma sätt som hon krävde att föras inför kungen: >>FIan talade om
att Gud sagt honom, att han skulle dra ut med arm6n och besegra engelsmän och burgunder.> Cathörine såg också gestalter, hörde röster. Herden
sade, att han tecknats med Kristi korssår. Tidens mest berömda predikant,
den helige dominikanen Vincent Ferrier, uppvisar på ett förbluffande

lli

lda

Friederih"e Görres

fakir, om man så
tydligt och krasst sätt också drag av ren trollkarl
flöt det
konk
reta
erfareflheter
dess
vill. I tidens medvetande mer än i
tillägga:
med
karismatiska oskiljaktigt ihop med det demoniska (vi kan
det mediala, det parapsykiska, för att. inte tala om hysteri och andlig
sjukdom) till en kuslig ström. Att då rätt skilja mellan andarna var
ingen teoretisk angelägenhet utan en obetingat nödvändig uppgift. Och
inga andra kunde rykta denna uppgift än kyrkans egna män. Det var
varken förmätenhet eller elakhet eller intriger, när dessa män också tog
itu med fa'llet Jeanne. Jeanne har heller aldrig själv bestritt, att de hade
denna befogenhet. I början av hennes kallelse lat arkebiskop Regnault
av Chartres företaga en sådan undersökning; den utföll till hennes fardel.
Naturligtvis var det ett svårt formfel och juridiskt missgrepp, att Cauchon
tillät sig att i Rouen ännu en gäng dra inför rätta denna av en honom
överordnad kyrkofurste redan positivt avgiorda'sak. Naturligtvis var utgången också från borjan klar för honom. När Jeanne av sina vänner
fått besked om saken, dröjde hon inte heller att åberopa detta tidigare
utslag. Ja, hon appellerar också till påven och till kyrkomötet. Trots detta
samlar sig korsförhören slutligen i denna avgörande dialog:
>Men om den kämpande kyrkan säger dig, att dina uppenbarelser är
illusioner eller påhitt av djävulen eller rena skrocket eller av ondo
kommer du då att underkasta dig kyrkan?>
Jeanne svarade:

uJag kommer att underkasta mig min Herre, vilkens order jag alltid
hörsammat. . . Det skulle vara mig omöjligt att återkalla allt vad jag
för rätten sagt om att. jag gjort detta på Guds order . . . Och om den
kämpande kyrkan skulle befalla mig motsatsen, skulle jag inte skrämmas
snd2ss av vär Herre, som jag alltid har lytt.>
av någon människa
alltså
>Du tror alltså inte, att du är underordnad kyrkan på jorden
den helige Fadern, kardinalerna, ärkebiskoparna och kyrkans andra prelater

?

>>

Jeanne:

>Jo. Men först lyder jag Gud

Deo princitus seruito.>

Hennes tro på läran liksom på kyrkans auktoritet är alldeles utan
reservationer. Själva hennes dödsfiende måste till protokollet ta hennes
förklaring: att hon inte önskar försvara något, som står i strid med kristen tro.
Lidelsefullt och gripande uttrycker sig denna hennes reservationslösa
tro i hennes envisa böner att få del av sakramenten och få en kristen begravning. Då man inte tillåter henne komma fram till eukaristien, knäböjer hon inför den stängda kapelldörren. På den första direkt* frägan
huruvida hon vill eller inte vill underordna sig den triumferande och
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kämpande kyrkan och erkänna dess auktoritet, gav hon i sin barnsliga
fromhet detta skakande svar
hur måste det inte ha klingat i d.essa
- underordnar sig Gud, som sänt henne,
))... att hon
domares öron!
-: Jungfrun och alla paradisets helgonu. Och hon tillägger,
liksom den heliga
att hon inte kan förstå annat ån att dett* år ett och detsamma, Gud och
kyrkan, och att den saken inte kan innebära någon svårighet. >Varför
talar ni så mycket om den saken, då det ju ändå är alldeles samma sak?>
för henne är det som hon i himlen och på jorden
Med andra ord
har lärt sig att betrakta
som heligt helt enkelt det heliga
utan rang- enda heliga
ordning. Och nu får hon uppleva det fasansfulla, att detta
för hennes ögon uppdelar sig i två läger, som inbördes bekämpar varandra!

Det är tur, måste man säga, att Jeanne inte är en man, inte är en intellektuell, som känner sig föranledd att av sitt personliga trångmål skapa
en princip, ett system, en världsåskådning
eller rent av en teologi.
- förklara det obegripliga
Hon försöker varken upplösa eller motivera eller
som hon råkat in i
hon bara genomlever det: de präster som ansätter
- henne, är och förblir ändå präster. Hon kommer
och plågar och förvirrar
aldrig på den tanken att över huvud sätta i f.räga eller betvivla giltigheten
av deras vigda auktoritet.
Och när man i anklagelsens sextioförsta paragraf säger: >Hon vägrar
att underkasta sig den kämpande kyrkan>, avbryter hon dem och ropar:
>Nej, jag hyser av hjtutat aktning och vördnad för den kämpande kyrkan! Jag appellerar till den helige Fadern påven och det heliga kyrkomötet.>> Och: >För mig till påven, så skall jag svara honom!>
ödmjukt och tacksamt tar hon också ur deras händer emot sakramenten
jr, pä avrättningsplatsen ber hon varje närvarande präst, att han skall
-läsa en mässa för hennes själafrid.
trots sitt motstånd mot den andliga
Därför blir inte heller Jeanne
en kättare. Ty kättare blir man inte genom förvillelse i
domstolen
tron utan genom
olydnad
andligt högmod, förakt för auktoriteten,
egenvilja. Jeanne är över huvud
ingen revolutionär
hon är den obetingat lydiga människan som inte kräver någon speciell
rätt för sig
själv.
ld,a Fried.erike Görres
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PARTAGE DE MIDI
Ur akt II
Erik Lindegren, sin generations störsre svenske diktare, har haft vänligheten ställe till Credos lörfogande ett avsnitt ur sin översättning av den
franske katolske diktaren Paul Clauilels berömda skådespel Partage ile
Mid.i, w många
bl. a. FranEois Mauriac
betecknat som hans viktigaste
- dialogen torde tala för sig- själv. Vi vill endast tillägga, att
verk. Den följande
den djupa personliga erfarenhet som här speglas ligger bakom det srora oferoch försoningsmotivet i Claudels senare dramatik, särskilt , ,t t{!;t;rrn:r:"jr".
YSE

Min man har just gått ifrån mig. Jag kunde inte hålla honom kvar.
MESA (talar med en

uiss ansträngning)

Hur står det till?
YSE

Med mig? Jag mår alltid bra. Ingenting kan hindra mig att, åta.
(Hon brister i ett shratt, som klingar något
falsktl

ut i striden. Det är konstigt.
fast
under
har
inte
fått
mark
fötterna
än.
Jag
Man går med slagsida. J^Blutar, jag lutar. Och så rycker man till som
när man inte vill somna.
Är det inte så för er också? Man tycker aldrig att man står riktigt rakt
Jag är som en tapper soldat som ger sig

på havet. Och framförallt är ingenting rakt. Man håller sig inte kvar,
i sig som på ett golv som andas.
(Illastrerar meil lömfiliga gester )

man håller
MESA

Har ni talat med honom?
YSå

Jag besvor honom att inte resa, att inte lämna mig ensam. Men nej.
Han ville inte höra på. Han säger nej.
MESA

Jag har också gjort vad jag kunnat. Hur kommer det sig att han lämnar er så här? Jag har gjort honom vissa förslag. Men han föredrar sitt
fiffel. Han njuter av det. Han inbillar sig att han lurar mig.
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Och ni hör väl hur det mumlas om revolution från alla håll?
YSE

Är den

överhängande?

MESA

Världens undergång är alltid överhängande.
(Gong-gotger ocb raketer )
YSE

Hör.
MESA

Har ni inte läst tidningen? Det är solförmörkelse. Och då måste man

till undsättning, inte sant.
Ni förstår nog att man inte utan vidare kan låta solen

rycka

ätas uPP av en

illasinnad drake.
Så fram med mystomusik och knallande raketer.
YSE

Inte tror de väl det där på allvar?
MESA

Allvarligt talat gör de inte det: men de låtsas. Jag låtsas själv ibland.
. .. överhängande . . . Vad var det jag sa? Nej, inte överhängande, men
den gamla maskinen är skraltig.
Rätt konstigt med den där känslan att ha kommit
när som helst kan ramla ner i skallen på en.
När reser han, säger ni?

in i en kåk där taket

YSE

I morgon.
MESA

I morgon

. . . Och hur länge

blir han borta, om jag får lov att' ftäga

sä?

YSE

En månad. Och ni förstår nog
att ni måste lämna mig i fred. Ni får inte komma och hälsa på mig.
MESA

Naturligtvis inte.

tx*,,ffi:# :,;'f

::;T f,t!: : ; :k :;;

YSE

Det är någon bakom mig som bra gärna skulle vilja gå sin väg men som
inte kan.
(Bakom bennes rygg sttöcker han fram sina
sköluanile händer mot henne)
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YSE

Gud har stött bort dig, men jag stöter inte bort dig.
MESA

Det är slut med det nu. Jag har funnit dig.
(Utan att röra aiil ltenne öuerfar ban hela
bennes hropp m.ed sina skäluande bänder,
allt iarisate tar benne i

'i{n'å'äi"'"gom
YSE

Jag drar mig inte undan. Det är någon bakom mig som jag inte
och som har kommit till mig utan att jag vet varifrän.

ser

MESA

Å

Ys6.

Nu gör jag nägot, förbjudet.

YSE

Är det

sant? Stackars Ys6, inte trodde jag att hon var så förbjuden.

MESA

Å

Ysd. När vi såg båten som förde oss
uppslukad av sin egen rök.

hit

försvinna,

YSE

Det är ingen båt, det är en levande kvinna du håller i dina armar!
MESA

Å

Ys6. Låt mig inte komma tillbaka.

YSE

Jag ger mig. Jag är din.
MESA

F{on säger: jag ger mig. Jag är din.
YSE

Och du min, du måste också ge dig.
MESA

Jag håller fast den
losa båt.

för att tara bort med den. Jag håller fast min gräns-

YSE

Är det nog? Eller är det något mer du kräver

av mig?

MESA

Äntligen
har jag gripit fatt i henne. Jag håller själva hennes kropp
i mina armar och den gör inget motstånd och i mitt innandöme hör jag
hur hennes hjärta slår.
Just så!
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Det är sant att hon inte är mer än kvinna, men jag är inte heller mer
än man,
och se nu att jag inte orkar längre och att jag liknar en svulten som
inte kan hålla tillbaka tärarna när han ser sin mat.
O pelare! o min älskades makt! o vad det är bittert, vad det är heligt,
vad det är orätt, vad det är avskyvärt att jag har mött henne.
FIur ska jag rått benämna henne? en mor,
för att hon är så trygg attha?
Och en syster? och jag håller henne, denna runda kvinnopelare mellan
mina händer,
och ett byte, och röken från hennes liv stiger mig åt huvudet genom
näsan och jag ryser a\ att känna henne som den svagaste som ett villebråd
som sjunker samman och som man tar i nackskinnet.
Det är så underligt: vad är det man har gjort med rriig, vem är det
man har lagt i mina armar som en hopasjunken,
och i mina armars aning liksom en som sover och som vet allt. Närvaro,
mäktigvaro, som av en som sover och som vet allt, säg mig
om du är den jag älskar.
Åh, det blev för mycket till slut och jag borde inte alls ha träffat dig,
och du älskar mig alltså, och du är min, och med väldiga förtvivlade
slag skjuter det upp ett hjärta i mig som har upptäckt detta som jag håller
har.
YSE

Du håller mig, och jag håller dig, och om jag också ryser till i

hela

kroppen
d.rar jag mig inte undan utan stannar kvar som bedövad, och här ser
du henne nu, hon som du tyckte var så elak och så stolt.
Du vet inte vad en kvinna är för något och hur underbartlåfi det är
för henne med alla hennes konster
att ge vika och att plötsligt känna sig föraktlig och kuvad och väntande,

och nedtyngd och valhänt och bestört i sin fiendes hand och ur stånd
att röra ett enda finger.
Åh, min Mesa, du är inte bara en man nu, utan du tillhör mig som är

en kvinna,
och jag är din dubbelgångare tillsammans med mig,
och du är min dubbelgångare tillsammans med dig,
och vi känner samma hjårta slå i varandras blod,
som en som bara använder sig av ett hjärta för att vara tvä.
Det finns inga namn nu längre. Det finns ingen Mesa längre, och Ys6?
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Det finns ingen Ys6 längre.
Ys6! Ys6! stackars Ys6! Det finns ingen Ys6.
Stackars Ys6! Vart har hon tagit vägen, Ys6?
Och jag är förbjuden att förstå
denne Mesa, och det är fc;rbjudet att kalla mig
med ord som några andra känner till,
nej, det måste vara andra ord, lika underliga som de ljudlösa ord som
man upplever i drömmen,
sä att jag inte alls kan uppfatta dem, eller mitt namn, mitt stackars
falska namn, som blir verkligt,
bara såsom du säger det, Ys6,
Iör att de inte ska träffa mig annat än i hjärtat,
och så tunga, tunga som det okända barn som man bär på när man är

dräktig.
MESA

Ys6, jag ska aldrig mera gräla på dig.
YSE

Är det verkligen sant? Att
Inga fler reprimander?

professorn är nöjd nu?

MESA

Jag har varit en sån

ynklig

professor.

YSE

Har jag tillgodogjort mig professorns lektioner
väl eller illa? Säg, lille Mesa
är det inte bättre
att inte längre känna sig överlägsen, utan i stället som den syagaste,
som den ene är det i den andras armar, för att han ska begagna sig av
henne och i sin tur lära henne att begagna sig av honom?
Som jag

till

exempel

i

armarna på denne starke man.

MESA

Ack, jag är ingen stark man. Å, vem har påstått att. jag var stark? Men
jag var en man som levde i längtan,
förtvivlat sträckt mot lyckan, sträckt mot lyckan förtvivlat och ur
mitt innersta och med inseglet bräckt!
Och vem säger att du är lyckan? ack, du är inte lyckan, du är det som
är i stället för lyckan!
Jag rös når jag kande igen dig, och hela min själ gav vika,
och jag älskar dig, och jag säger att j^g älskar dig, och jag hör mig säga
att jag älskar dig, och jag stär inte ut längre,
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och jag tar dig till akta med en ogudaktig karlek och ett språk som är
förbannat
o du kära ting som inte är lyckan!
Lika litet som trädet eller det heliga djuret har något ord för sin hona,
har jag något språk f.ör att kalla dig kvinna,
utan bara för din närvaro,
ty du kommer så som sömnen hinner om en man i det ögonblick då
allting sviker,
och så som midnattsbrisen till guldsmeden under lampan för med sig en

vit fjäril.
YSE

Mesa är

nu ingenting annat än en man som älskar den andra.

MESA

En man och det en som är fången.
YS6

En man och det en som tillhör mig,
hel och hållen under min hand här över axeln
som ett stort ihjälslaget djur.
(Hon hysser honom lött på

pannan)

Tänk, Mesa, vad det är fånigt att :vara kvinna,
kan man {örläta den där varelsen att hon är kvinna?
MESA

Den jag väntade på.
YSE

En kvinna, förstår du? Den där jäkla varelsen har i alla fall armar och
ben! Men allt det där, ska du få se, är mycket mera bättre och vackrare
och tjusigare!
Allt kommer an på att man vänjer sig, förstår du?
MESA

Och vad har jag annat gjort under alla de är jag väntade på dig, än
tänkt på dig och vänjt mig vid dig. Å, alla timmar och alla minuter i
min säng med dig i mina armar.
Det var en hund som tjöt i månskenet. Hela natten.
YSE

Du förstår? Den där Ys6! Hon är som en vas som man har förgapat
i en butik. En tjusig vas. Man kan omöjligt leva utan den.
Och nästa dag, å! vad man skulle bli glad om dom
ville ta tillbaks den där tjusiga vasen i afr.ärn.
Man skulle betala för det.
sig på

L2t
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Är'e en Kang shi eller en Kienlung? Förstår du? Här är'e säkrast att
se sig noga för innan man köper,
jag menar för en amatör som min herre som inte har ögona med sig.
MESA

Fräsch, fräsch, fräsch som en ros! Klar som solen när den går upp!
fått det infallet att stiga upp spritt naken på morgonen.

som en sol som

(Slamner du gong-gonger fiå austånd)
YSE

Hör du du, just nu tycks den inte ha det så lätt den här solen, menar jag.
Och i morron? I morron finns det ingen sol alls. Ingenting annat än
det där åbäket som man har hos sig, och som minsann inte är lått att
tas med. Ingen liten potta att sätta i salongen, utan nåt helt annat!
MESA

I

morron? Det finns inget i morron. Det är

i

dag som jag finns

till

och

som du finns till.
YSE

på den, så han säjer. Se på den och hans glupska ögon, så han säjer!
Åh, jag känner dem nog, och jag har väntat länge, pä att de dar glupska
ögona skulle se på mig! och på att de skulle göra mig illa! På att de
skulle göra mig illa och inte väl!
Se

(Hon

hysser honotn

flyktigt

på ögonlocken)

MESA

Det finns inget i morgon.

(Ysö ocb Mesa hållet aaranilra i båda
händerna. Den ffura ilrar sig tnilan ocb
den senare trönger [å. ömson är ilet bon
sorn suger honom till sig, öttlsom är det
ltan sottr' tränger sig fiå. Stunilom står de
också stilla eller arider sina krof|ar utan
att röra sig ur fläcken. I känslan far det
fitta ögonblicket för uart och ett au ilessa
n a t iu ti I I e r b e I a I in e s e n i
'j;f:, :, j:'J'!re,r
s

"

YSå

Nog har du anledning att säga: det finns inget i morgon! ack, det var
det du borde ha sagt mig genast' det och ingenting annat! Å, det är inte
ditt ansikte jag älskar, utan de där glupska ögonen som ser på mig och
som avskyr mig!
Säg, Mesa, herr tullöverinspektör, börjar man ändå inte att få ganska
nog av den här buriken!
Vänta bara ett litet ögonblick så ska jag trycka min mun mot din,
och då vet du allt!
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Och det finns inte längre något förflutet och ingen framtid, ingen
man och inga barn, ingenting, ingenting, ingenting! rien! nada! norhing
at alll
Anledningen? Du {.rägar efter anledningen? Det är jag som är anledningen.

Berätta så får

vi väl

se

om det inte var den du väntade på!

MESA

Det är du som är anledningen.
YS]C

Det är jag som är
Det är sant.

anledningen.

Det är jag som är anledningen. Jag är Ys6, din sjäI.
Och vad angår oss då de andra? Men du är ensam i ditt olag och jag är
ensam

i mitt

slag.

Och jag hör din röst i mitt innanmäre som ett skrik som inte går att
uthärda,
och jag reser mig mot dig med möda, som något väldigt och massivt
och blint och trånande och tigande.
Men vad vi trånar elter är inte alls att skapa, utan att förinta och

att

ha!

(Ett

lilt

stui)

att det inte mera finns någon annan än du och jag, och i dig någon
annan än mig, och i mig något annat än att äga dig, och raseriet, och
ömheten, och att förgöra dig, och att inte längre plågas
så avskyvärt av dessa kleder av kött och blod, och dessa grymma tänder i mitt hjårta,
nej, inte alls grymma!
Å, det är inte alls lyckan jag bringar dig, utan din dod och min med den.
Men vad bryr jag mig om att jag tar livet av dig
och mig, och allt, och vad gör det, bara jag till det priset som är dig
och mig,
utlämnade, utkastade, sönderslitna, lösrivna, förbrända,
får känna din sjäI, under ett ögonblick som rymmer hela evigheten,
röra vid
Så

(Paus)

gripa tag i
min liksom kalken brinnande och väsande betvingar sanden.
(Mesa gör s;g

halilgt

las)

Vad är det?

t2t
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MESA

Ingenting. Jag tyckte att någon kallade på mig.
(paus)

YSE (Iångsamt och tungt)

Det finns ingen som kallar på dig och ingen
som framkallar dig i sitt minne,
ingen utom jag som var där innan du kände mig.
En som kallade på mig och som du erinrade dig.
MESA

Jag erinrar mig det.
YSE

Gör du? Ta dä och berätta för mig . . .
MESA

Vad ska jag berätta for digl
YSE

Allt. Vi måste bli lite bekanta båda två. Hela ditt liv. Du märkte själv
hur vi genast kande igen varann på båten?
Hela ditt liv! och tänk så det kändes för mig att inte vara där i ditt
liv, och tänk så det kändes för dig att jag var dtu i ditt liv med dig
fast jag inte var det.
Jag har kommit nu. Hon har kommit, Ys6. Inte tu tal om det. FIon
ar nar.
Erkänn, Mesa, att vi har klarat oss så gott vi har kunnat! Vi är tillsammans, båda två, vi har i alla fall gått i land med det ddr att träffas

till

slut.

Och tro inte att jag läter dig gå och att jag släpper dig ur de här
vackra händerna, varken ur den högra eller ur den vänstra.
När det har tagit så lång tid att komma fram ger man sig inte i väg så
där utan vidare.
MESA

Nu finns det ingen

annan

i

hela världen.

YSE

Nu finns det ingen annan i hela världen utom du och jag, och så den
där Smith som rirtar på oss.
Borgmästarn, så att säga, som presiderar vid vår vigsel.
(Reuerens)

ME'A

Du får inte skämta så grymt.
YSE

Det roar mig att ge den lille Mesa ett nyp ibland, den lille Mesa
thocker.
126
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Det är som när jag svor på båten så han fick gåshud.
Nej, det här är inget bröllopr m€n hurra! det är ett slags infall som har
flugit i oss båda två på en gång!
Och varför inte? Ett verkligt överdådigt infall!
Det är bara Smith som är invigd.
Och hon, den unga flickan,
ja, hon kommer till sin make med he-la sin mö-dom,
som räcker till ett helt flyttlass' resten kommer i nästa vecka.
Men vad jag har med mig till dig är mitt namn och min heder,
som jag faktiskt hade en gång,
och den där andres namn och glädie, hans som jag gifte mig med,
och så mina stackars barn! Och du,
jajavisst, ja jag vet! nånting så storslaget att det inte går attt^7^ om en
gå.9.

Vi fick var sitt infall på samma

gång, och varför inte? Jag är hon

som är förbjuden.

Och det som kommer att ske? Nå, vi Iät vål se vad som kommer att
ske! Se på mig, Mesa, för jag år den som är forbjuden.

MESA

Jag vet det.
YSE

Och är jag mindre vacker och åtråvärd for det?
MESA

Nej, det är du inte.
(De l:ar kommit lram

,;Il:rf**,

till

det tidigare omi skott-

som Mesa nyligen lade

YSE

Svär.

(Hon fufter upp bans och sir e8efl ttnt.

f,i:,,0 :Y; "ur

i f ^!,"|:,Tr,ii

),,n1i " "

^'

Och jag, jag svär att du tillhör mig, och att. iag inte tänker låta dig

gå

YSE

ifrån mig och att
jag tillhör dig,
ja, inför allas blickar och att jag ingalunda
tänker sluta upp att vara hon som måste komma.
Ja, om jag så skulle bli (bon ser på honotn) flrdamd!
Hur kan det vara vårt fel att vi träffades på båten!
127

PauI Claudel

Det var någon som fogade hop oss på båten! Det är väl inte vårt fel
om någon med eller mot vår vilja fogade hop oss på båten.
Ja, om jag så skulle bli. . .
(Han lägger banilen öuer bennes mun)
MESA

Ta inte såna förfärliga ord i din mun!
YSE

Och har kommer några ord

till;
(Med baluhög stöwma)

Den där mannen,
som kallas för min äkta man och som jaghatar,
han får inte stanna här, och du måste skicka i väg honom någon annanstans,

vart som helst, vart du vill, så han aldrig
mer kommer tillbaka, och så man slipper se honom här,
och det bästa vore att han dog.
MESA

Det vore ingen god lösning.
YSE

Inte? Det beror på ur vilken synvinkel man ser det.
Och synvinkeln är lite annodunda nu, lille Mesa.
MESA

tror att han själv av sig själv
grund och botten vill resa till det där landet som jag har talat med

Jag

i

honom om.
YSE

Och varför skulle man då hindra den där människan att ta sin chans?
tY,"L

::; ;;:^:;:;",,L"f,,"

**

or

Och allra bäst vore det om han dog. Bäst vore det om han. . .
DE CIZ (komtner in)

Goddag.
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ösrnN sJö srRÄND s cENoMBRoTT
östen S jöstr and

Diktermellanmidnatt ocb gryning, Göteborg 19i4,

Oscar Isacsons boktryckeri.

östen Sjöstrand är vår unga katolska diktnings stora hopp. Han är en
utomordentligt kunnig kritiker, som gång på gång i sina artiklar fäster
uppmärksamheten på forbisedda sammanhang, och han har utbildat en
egen filosofisk-lyrisk stil. Dih.ter rtellan midnatt ocb gryning, som han
föredragit att utsända i ett privattryck, är hans hittills mest avklarnade
verk. Det kräver katolsk orientering för att förstås. (Detta gäller också
Sjöstrands tidigare böcker, vilkas allusioner på t. ex. Durtal är obegripliga för den som inte känner Huysmans.) Visserligen är dikt inte korsord,
och det är sant att också den oinvigde bör kunna uppfatta mycket av ett
lyriskt verks valörer genom att bara lyssna till dess musikaliska, dess
>tanke-musikaliska> klanger. Men för att fullt kunna tillgodogöra sig
Sjöstrands sista dikt måste man veta en smula om katolsk tanke och känna
igen de katolska klassiker han anspelar på. Ett viktigt avsnitt i verket
slutar sålunda med dessa rader:
För sent jag älskade dig, oändliga Skönhet,
för sent har jag börjat älska Ditt verk i mitt liv.

Det är i en skön variant ett berömt ord av Augustinus. Det är inte
alldeles säkert, att en oinvigd läsare utan denna insikt uppfattar, vilken
skönhet det är fråga om. I det storartade katedralavsnittet förekommer
raderna:
se, solurets ängel lyssnar

till

världsrymdens sång.

Igenkänner man här Chartreskatedralens mångdiskuterade, ännu oförklarade (av Huysmans som en seminarist förlöjligade) ängel på sydsidan
nära västfasaden, får hela avsnittet en ny bakgrund: man ser med nya
ögon >>rymdens krön och stupande valv av ljus>, man känner igen hur
katedralen med av solen ännu heta murar sjunker in i natten, när man
läser: >där natten går in med sin väldiga våg och utplånar årens hopade
bålverk (stjärnor omgärdar djupens kolonner) och drunknade klockor
de sista orden rymmer också en anspelsvänger i reningens mareld>
ning på klassiska terr,ata både -i fransk musik och dikt. Har man en gång
tolkat symbolerna i detta avsnitt, börjar man tro att den mångbesjungna
g

-

s43oz3

Credo. 35:e årg.

Nr 3.

rq54
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blivit föremål för en mer hänförande skön hymn.
Många andra symboler behöver på samma sätt tolkas; likaledes ger det
anledning till eftertanke, att Sjöstrand tillägnat dikten den franske författaren Pierre Jean Jouve, nästan okand hos oss. Som vanligt har han på
egen hand funnit vägen till en frisk källa.
Mycket skulle vara att säga om diktens struktur. Sjöstrand är göteborgare, och det inledande avsnittet hämtar sitt material från västkusten
luy2nds holmar och öar, en kust där vårregn förvandlar graniten, där
-makrillen fäller sin skugga mot botten, där tumlaren frustande välver
sin våg, där bränningen mullrar och krossade krabbor täcker skäret.
Sjöstrands tidigare dikt har varit en objektiv, någon gång kylig tankedikthan startar med en formellt ytterst
ning. Här ger han konkretion
självständig, friskt upplevad och-utsökt formad västkustbild; dess slutrad
lyder: >Okänd vänder jag äter till människor och ting.>
Det andra avsnittet rymmer en självbiografisk återblick. Det är ung>ständiga uppbrott mot död och dag>. Sjöstrand andomens sökande
- litterära förebilder och profeter: >Jag såg
tyder sin ungdoms
hur Uppbrottets berusade skald slog sig fram genom forsande vatten mot liv och
fall utanför tidens välde.> Om bakom denna bild står Rimbaud, uppfattar rrrar^, att Sjöstrand delar Claudels tolkning av hans gestalt och
ds12s
insats. Skalden säger sig vidare ha bländats av jordens landskap
>men jag glömde hur kunskapens
innerliga närhet och ofattbara flykt
-,m. a,o., att han står utanför santräd här'jats av stormen>). Han inser
ningen och endast uppfångar chimärer eller reflexer, vilka han ännu inte
kan tolka. Själen rör sig villrådig bland blodiga skuggor i silvergrå träd,
hör främmande steg över grusade tempel; begäret brinner:
Chartreskatedralen aldrig

:'"''
""J'[:Ji"',il'ffi:::i*::ffi
där fåglarna fladdrar i mångatans vindar
minnets vägar sjunker

i

jordens blindhet

min blinda kropp som inifrån färgas av brandsken.

Det är >tid att vakna ur din sömn>. Själen känner inom sig >trevande
minnen: oskuldens sinne>>, den har en hemlighet inom sig. Samtidigt ser
den andra människor som vilar i sanning och frid
helgonen. I en
gripande slutstrof gestaltas motsättningen mellan de heliga
och oss villådiga och solkiga:
Sträckta i rymden, nakna som gravar
vilar de tigande i evighetens vilja,
en regnbåge spänd genom kropparnas luft.
deras strömmande ljus, allt längre bort,
förs vi, mörkrets förtrogna, dess avskräde och skam.

I
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I det fjärde avsnittet möter katedralen, symbolen
slår den gudomliga verkligheten plötsligt in:
yJ

J,",':5:TJ

triT.l,;*."',"i,.?1,1'",

för sanningen. F{är

u,,"".

I

>gotiska skogarr> (nämligen pelarskogar) stillas >min otro>. Skalden
mot Intet>>; han böjer sig för de okända människor,
som >ensamma skapar sin värld i bön, och förgås>, och som >på havets
strömmande mark värnar Din klippa>.
det
Det femte avsnittet för in i altarets och försoningens mysterium
högsta motiv som kan erbjuda sig för en diktare. Avsnittet skulle kräva
en ingående analys, för att alla dess rikedomar skulle klart framtråda;
utrymmet tillåter hår bara en antydan. >>Ensam, på knä vid altarets skyhöga trappa>
ds6 är utgångssituationen. Någonting händer: >>årens
- i hans nu>>, han ,>kommer i kroppens armod djupens
skördar förbränns
Ofattbare tillmötes>. Mörkret övergår plågornas jord, men >viljan välsignar altarets enslingn. >Bortvänd>
ett viktigt ord hos Sjöstrand
ser här en >skyddsvall

-

stam>, som är >kunskapens
ser >trädets blödande
träd och fullbordans träd>>, ser också henne, >>som bär, i djupet av sitt
hjårta. Den som ensam gått hans väg till dess slut>>.

skådar han in

i mörkret,

Det sjätte avsnittet ger en vision av själens nya situation. Det är visst,
att hans kropp skall förgås, men lika visst är, att han i sin själ förnimmer
hemliga varsel, >rösten för dem som ber, nu och i dödens stund>>. FIan
blickar med längtan mot de heliga:
Men dessa andas i varats renade luft,
som
o

vilja, som brinnande förnuft,

",:"ä

?::,

li

3"", [';: i

il:, Tffi:.,

.1, ,., ep'ogen en
om dik,cyk.,,;;'.;":" -:;;ä:,'.::ä;'::
bild av östergyllens slätthav, >där måsarna svajar över strandråg och
yete)), av Omberg >>där skogsväsen omärkligt flyktar> och av Vättern
allt symboler för en ny andegenomträngd, skapad verklighet. Här

-vandrar trygga

människor, som ,>lär av det som

'*il":fi:;lJ*

är>>.

sina rö"er

;?';i::"k'le

Här slog de rot, Plantatus in domo Domini.

I nya klanger av mild förtröstan, av salig ro slutar en dikt som omspänt ångest, oro och tortyr (>han som hettas ihiäl i en tjurkropp av
>ett landskap som speglar
koppar>). Ett arkadiskt landskap skymtar
ett annat>). Verkligheten blir uthärdlig, om-den uppfattas rätt: som ska9* -

543o73
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förödd av sitt fall men återlöst. Själen finner ro; genom vilja
förnuft kan den närma sig sanningen och ta emot frälsningen.
pelse,

För att föra skapelsen till

och

dess mål:

>En källa, vxrs vatten springer upp
med evigt liv.>

är östen Sjöstrands nya diktsamling, som jag läst med rörelse
och gripenhet. Den är inte bara hans eget hittills mest betydande verk.
Den är det första mogna katolska konstverket i vår litteratur sedan
Sådan

Brynolfus av Skara.
Suen Stolpe

ETT öOMJUKT HJÄnrAS BONER

TILL GUD
Ur den beliga Birgittas bimmelska

uppenbarelser

>Välsignad vare du, min Skapare och Återlösare! Vredgas icke, om jag
talar till dig, såsom en sårad till läkaren, en bedrövad till tröstaren, en
fattig till den rike och i överflöd levande.
Den sårade säger ju: 'O läkare, känn icke vämjelse för mig sårade,
ty du är min broder.' 'O bäste tröstare, försmå mig icke, ty jag är betryckt och plågad, utan giv mitt hjärta ro och mina sinnen hugnad.' Den
fattige säger emellertid: 'O du rike man, som icke lider brist på någonting, se till mig, ty jag svävar i fara genom hunger och svält; betrakta
mig, ty jag år naken, och giv mig kläder, så att jag kan värma mig.'
Sålunda säger jag: 'O allsmäktigaste och bäste herre, jag ser och är medveten om mina synders sår, med vilka jag är sargad alltifrån min barndom,
och jag suckar emedan tiden är onyttigt förbrukad. Krafterna förslå icke
längre till arbetet, ty de äro uttömda på fåfängliga ting. Därför beder
jag dig, som är all godhets och misskunds källa, Iörbarma dig över mig!
Berör mitt hjårta med din kärleks hand, ty du är den bäste läkare; trösra
min sjäI, ty du är en god tröstare'> (Uppenbarelserna lY 60).

Guds Son talar till bruden, ,ur";.r >Den yttre skönheten betecknar
den inre skönheten, som människan bör hava. Därför må du, när du tager
132
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Gud

på dig ditt huvuddok, varmed håren sammanbindas, säga: 'O Herre Gud,
jag tackar dig för att du hade fördrag med mig i min synd! Eftersom jag
för min oåterhållsamhets skull icke är värdig att se dig, höljer jag mina
hår.'> Och Herren sade vidare: >Oåterhållsamheten är mig så föraktlig,
att icke ens en jungfru, om hon har vilja att leva otuktigt, är en ren

jungfru inför mig, såframt hon icke ångrar denna vilja och bättrar sig.
Och när du höljer pannan, skall du säga: 'O Flerre Gud, du som så väl
skapat allting och skapat människan förnämligare än allt annat, nämligen till din avbild, förbarma dig över mig! Eftersom jag ej bevarat mitt
anletes fägring till din heder, beslöjar jag min panna.' När du tager på
dig skorna, skall du säga: 'Välsignad vare du, min Gud, som befaller mig
att hava skor, på det att jag måtte vara stark, och icke trög i din tjänst!
Styrk mig, att jag må kunna gå i dina ärenden!' I alla dina övriga kläder
må ödmjukhet vara förhärskande, och i alla dina lemmar en måttfull
höviskhet.

När du går till bords, skall du säga: 'O Herre Gud, om du ville (såsom
du i själva verket kan) hålla mig vid liv utan mat, skulle jag gårna
bedja dig därom, men eftersom du nu bjuder oss att taga föda med klok
måttlighet, så beder jag dig giv mig återhållsamhet i mat, att jag med
din nåd må kunna äta enligt min naturs nödtorft, och icke såsom köttets
lystnad begär.'
När du lägger dig att sova, skall du säga: 'Välsignad vare du, Gud, som
beskär oss timmarnas växling till själens och kroppens hugnad och vederkvickelse; jag beder dig: giv min kropp vila i denna natt, och bevara mig
oskadd

från ovännens makt och försåt'> (Uppenbarelserna lY:94).

>Allsmäktige Herre Gud, du som leder alla till det goda, jag syndare
avlägsnade mig långt ifrän dig genom mina försyndelser, men jag tackar
dig för att du fört mig tillbaka till den råtta vågen. Dårf.ör beder jag
dig, mildaste Jesus, att du förbarmar dig över mig, du som hängde blödande och plågad på korset. Och jag beder dig genom dina fem sår och
den smärta, som från dina genomstungna ådror trängde in i hjårtat, att
du värdigas bevara mig i dag, s& att. jag icke faller i synd. Giv mig även
kraft att stå emot ovännens pilar och modigt stå upp igen, om det skulle
hända, att jag faller i synd.
Herre Gud, för vilken ingenting är omöjligt och som kan allting, giv
mig kraft att. göra goda verk och härda ut i det goda> (Uppenbarelserna IY: 89),

t3t
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Gwd.

>O Herre, allsmäktige Gud, välsignad vare du, som skapat och återlöst
mig! När jag var värd fördömelse, hade du fördrag med mig trots mina
synder och återförde mig till botgöring. Infor ditt majestät erkänner jag,
j^g på ett onyttigt och förkastligt sätt bortslösat allt vad du
o Herre,
^tt
givit mig till min frälsning, i det jag förspillt min botgöringstid med
fåfängligheter, hängivit min kropp åt fråsseri och överdåd och genom
högmod förverkat dopnåden. Allt älskade jag mer än dig, min Skapare
och Återlösare, min fostrare och bevarare. Därför ar,ropar jag din barmhärtighet, ty se, jag är eländig av mig själv. Jag märkte icke ditt milda
tålamod mot mig, jag fruktade icke din stränga rättvisa, jag tänkte
icke på hur jag skulle återgälda dig för dina otaliga välgärningar; i stället
retade y'ag dig dag från dag med mina onda gärningar, och jag har nu
blott ett enda ord att komma med, nämligen: Gud, förbarma dig över
mig efter din stora barmhärtighet!
O Herre, allsmäktige Gud, jag vet att jag har allt frän dig och att jag
utan dig intet är och förmår utom det som jag själv gjort, nämligen synden. Därför anropar jag i ödmjukhet din godhet, att du icke handlar
mot mig efter mina synder utan efter din stora barmhärtighet. Och
sänd mig din Helige Ande, som må upplysa mitt hjärta och styrka mig
på dina budords väg, så att jag förmår framhärda i det goda, som jag
genom din ingivelse förstått, och aldrig blir skild från dig genom några
frestelser> (Uppenbarelserna lY : 74).
(översättning: Tryggve Lunddn)

Här bör vi fästa uppmärksamheten på orsaken till att så få själar uppnå
en hög grad av fullkomning i föreningen med Gud. Det är inte Guds
vilja att dessa själars antal åt ringa. Han skulle helst se att alla vore fullkomliga. Men det beror på att han finner så få, som äro mäktiga ett så
stort och upphojt verk. Ty när FIan prövar dem i småsaker och finner att
de genast fegt fly undan lidandet utan att vilja underkasta sig den minsta
bedrövelse eller förödmjukelse, och när han då inte finner dem modiga
och trogna i det lilla Han gav dem nåd att päbörja för arbetet på sin
fullkomning, är det l;tt. för Honom att inse att de skulle vara ännu
svagare i saker av större betydelse.
Den helige Johannes av Korset
(La ui.ue flamme d,'amour II, 5)
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Kdng Pius X:s helgonförklaring
Radio och press i Sverige skänkte helgonförklaringen (29/5 1954) w Giuseppe
Sarto, sedermerr p|ve Pius X, stor uppmärksamhet. Anledningen var nog främst
den stora popularitet, som denne helige
påve
framgången ur mycket enkla
italienska förhållanden och i en avgörande
brytningstid upphOjd till S:t Petri stol i
Rom
åtnjuter i den katolska världen,
men också
det mer eller mindre klara
medvetandet om hans persons andliga resning och hans livsverks stora betydelse för
de sista decenniernas kristna förnyelserörelser.

Att han då

också var och fortfarande
tecken som skall bliva motsagt>, är
inte förvånansvärt. Motsägelsen inom Katolska kyrkan
i den mån den har fun1l1s
har visserligen
för länge sedan förstummats och förvandlats till stor vördnad
och tacksamhet. Även inom den icke-

är

>>ett

katolska kristenheten f år man allt mera
ögonen öppna för hans providentiella betydelse för kristen tro och fromhet. Men
hos de kretsar, som betraktar sig som arv-

tagarfia,

till hans främsta

>>modernisterna>>,

motståndare,
upphöjelse

väcker hans

till ett Kyrkans helgon minst sagt
dade känslor.
För Dagens Nyheter

blan-

påve-

institutionen som sådan i katolska kretsar.
Pius X har gått till historien som den
påve, vilken som sin livsuppgift såg att
bekämpa dels den reformrörelse inom den
katolska kyrkan, som går under namnet
'modernism', dels på det politiska området den framträngande socialismen, dels
slutligen alla sådana kulturströmningar som
på något sätt kan föras under rubriken

liberalism. Hans många encyklikor och
bannbullor under de elva år han regerade
är nästan alla stridsfanfarer mot dessa hans
motståndare. Med en frenesi som söker sin
like i modern tid rasade Pius X exempelvis
i en av sina encyklikor mot reformatorerna,
År 1910 gick han så långt, att han av-

krävde sina präster en ed, i vilken

de

lovade att bekämpa'modernismen'. En lång
rad numera klassiska författares verk uppfördes under hans pontifikat på index, och
till och med interdiktet använde han sig

av som vapen i sin på sitt sätt med beundransvärd konsekvens förda kamp.

Det är naturligtvis ingen tillf ällighet,
att denne reaktionens påve redan 40 år
efter sin bortgång kanoniseras. Denna
handling erhåller karaktären av en kyrko-

och kulturpolitisk demonstration från den
regerande påvens sida. Pius XII solidariserar sig med Pius X.

är Pius X fortfa>den

Som en överraskning kan detta knappast
komma för dem som observerat Pius XII:s

kulturfientligaste påve, som i detta århundrade innehaft S:t Petri stol>>
och
hans helgonförklaring har för denna tidnings Romkorrespondent inte någon annan
mening än att vidmakthåila denna kulturfientlighet: genom att säkra >ökad prestige

politiska, sociala och kulturella frågor, i
synnerhet under det senaste året. Som ett
'dödligt ont' betecknades 'varje teori, vilken i likhet med modernismen skiljer tro
och vetenskap åt', och framhölls, att 'den

rande en >kulturfientlig påve>,

för

ja,

påven>:

>Betydelsen av dagens helgonförklaring

ligger i två fakta: att det var en
som kanoniserades, och

att

påve

denne påve var

just Pius X. Inte på över 200 år har
påve krönts med helgongloria.

Att

en

ställningstaganden

i en rad

betydelsefulla

enda räddningen' ur denna fara består i
'den katolska och bibliska tron'.>>

En betydligt riktigare och

rättvisare

värdering lämnar Knut Hagberg i Suensha
Dasbkdet (30/t 19t4). Han skriver bland

så sker

t3t
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>>Den s. k. liberala teologien' med Vellhausen och Harnack som gallionsfigurer,

hade djupt influerat även den katolska
världen. .. Särskilt i Frankrike fanns det
katolska strömningar, som tycktes alltmer
närma sig den tyska teologiska liberalism,

i förvirring och kaos; dess största intelligens

Alfred Loisy slutade som

religionslös.

Och de av Pio decimo skarpast fördömda
teserna är i många fall säd,ana, som modern
luthersk teologi, låt vara med andra argument, också vänder sig mot.>>

som då ansågs vara vetenskapens sista ord.
Alla sådana tendenser inom den katolska
kyrkan förintades genom Pio decimos bulla
(Pascendi Dominici gregis 8/8 1907):
'Vårt gudomliga ämbete att vårda Herrens

3oo-åfsminnet av Kfistinas tfon-

hjord innefattar såsom sitt i första rummet av Kristus anvisade uppdrag att med

I tidningen upsala (2/6 1954) refetenr
signaturen >Kapten Puf >> ett intressant

största vaksamhet bevara trons överläm-

samtal med >adj. Pluggare> med anledning

nade skatt gentemot profznt nyheter i

av ett 30O-årsminne, vilket av >adj.> betecknas som )>en av de historiskt vikti-

språket och motsägelser i
missbrukade nemn.' Så

vetenskapens

följer i

peragraf

efter paragraf en förintande dom över de
teologiska teser och tolkningar, som både
katolska och protestantiska forskare den
gången ansågo ganska självfallna. Effekten
blev våldsam. En rad av den katolska kyrkans yppersta (?) filosofer och filologer
exkommunicerades eller bragtes till tystnad. Den italienske diktaren Fogarazzo tolkade i sin roman I1 Santo på ett gripande

sätt den smärta, man kände inom intellektuella katolska läger. Det fattades som
en förnyelse av den spanska inkvisitionen.
Det talades om hur illa det kan gå, när
man

till

påve väljer en olärd man, vilken

avsägelse

gaste tilldragelser som över huvud ägt rum

i

Uppsala>, nämligen >drottning Kristinas
och Karl Gustafs utropande
till konung. Vilket allt ägde rum på Rikssalen i Uppsala slott den 6 juni anno 1614.>
tronavsägelse

Han menar, att >det finns folk som aneller åtser, att just den tilldragelsen

- har med
av den som
är den enda rimliga
Kristina att göta
anledningen att fira just den dagen som
minstone den del

nationell glädjedag>.

>- Den där avsägelsen har alltid stått
för mig som ett fiasko, sade jag (kaptenen), en pinsam historia, som man inte
vet vem som har mest vanheder av, drott-

ännu som kardinal i San Marco aldrig läste
någon annan tidning än Gazzetino de Venezia, ett enkelt ortsblad.

ningen eller folket,

Mycket vatten har runnit i hevet sedan
En sällsynt insiktsfull man, som helt
stod på modernisternas sida, skrev 1902
om Pio decimo: 'Den helige fadern lever
i det absoluta. Han liknar den officierande
prästen, som i processionen vid Kristi leka-

olöslig kris, sade adjunkten eftersinnande.

mens fest bär monstransens gyllene sol och
glömmer allt, ser endast hostian, gXt framit
utan att känna vägen, endast upptagen av

skönt här

dess,

det samtal, som han börjat med sin förhiirligade gudom. Så går Pius X mot framtiden med en trygghet, som kanske är
enastående

i

påvedömets annaler.'

Nu är det väl tydligt, att han icke gick
vilse. Den katolska modernismen hamnade
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Båda har nog dummat sig rätt ordentligt,
innan det gick så långt som till

Ty egentligen trivdes

de bra med varandra,

satt värde på varandra och hade mycket
gemensamt. Men de förstod aldrig varandra

riktigt,

hade

för olika uppfostran och för

olika begrepp om vad som är stort

och

i livet.
Det är väl en rätt naturlig skillnad
mellan en monark och ett folk, invände
jag. Folket kan inte ha monarkens uppfostran, bildning och översyn, Kunde åtminstone inte då . . .
det, menade adjunkten, Folket
- Just
visste bara, att det genomkämpat ett ärorikt krig som givit stora vinster och gjort

Katolska pnspektiu
slut på gamla tvister med de påviske, Folket var nöjt och hade inga andra önskningar än ett allmänt materiellt uppblomstrande. Folket har sällan andra önskningar!
Och drottningen? sporde jag.

- Drottningen hade andra önskemål
både fOr egen och för folkets räkning.
Hon var lärd nog act veta' att all andlig
odling detta land fått hade den samröret
med den katolska Södern att tacka för.
Därifrån hade inte bara kristendomen en
gång kommit, utan i dess kölvatten hade
den romerska rätten och den kanoniska
lagen följt med. På några korta decennier
hade detta vilda björn- och vargaland blivit en visserligen primitiv men dock rättstat med lagar ärvda från den tusenåriga
rättskulturen i länderna norr om Medelhavet. Och efter Rättens majestät hade
litet annat smått och gott också kommit
litteratur, bildkonst, musik. Det var inte
-småsaker som kommit landet till godo genorn kyrkans förmedling och som blommade i hennes hägn. Detta visste drottningen bättre än någon annan i landet,

och hon förstod, att när hennes barske
farfars far kört ut det katolska prästerskapet, hade han också

i andligt

avseende

dömt landet till att bli självförsörjande.
är andligen att
likna vid ett barn, som fått navelsträngen
avsluren och nu skall försöka leva på egen
hand. Det gick dåligt! Hela 1iO0-talet
Sverige efter reformationen

var en andligt mörk tid för vårt

land,
då den andliga energi som kunde finnas
för handen gick åt till ändlösa religion-

strider, Reformation och motreformation

i

bölja efter balja, till sist rene inbördeskriget, och det hela slutade faktiskt inte
förrän med Linköpings blodbad, och där
är vi redan inne på 1600-talet. Då först
{ick landet lugn, och ett blygsamt andligt
blomstrande kunde sätta in under ledning
av magnifika lärdomsbjässar, som en nådig

försyn skänkte och som satr just här i
Uppsala och förlänade detta lilla avsides
universitet europeisk ryktbarhet.
j^s.-

Då var väl drottningen nöid,

sade

Mindre nöjd än någonsin!

ropade

- ty nu framgick tydligare än någonhan,
sin den våldsamma skillnaden mellan

den
europeiska bildning som blomstrade på kontinenten och befordrades av ett alla be-

tydande universitet där bekände

samma

moderkyrL.a och hägnades av högt bildade

furstar. Samt den provinsiella, småstadsaktiga, självbelåtna, bornerade hemmakultur, som med möda lät sig drivas upp i
Norden, avskuren från sambandet med den
andligt rika Siidern. Ju mer hon såg av
sina visserligen fosterländska och kungatrogna men dock inskränkta, intoleranta
och mot allt katolskt hätska svenskar, dess
mindre tyckte hon om dem. Hon kunde
aldrig acceptera, att en politisk schism, som
längesedan bullrat över, för all framtid
skulle stämpla allt katolskt som mindervärdigt
då det ofta nog var det protestantiska- klart överlägset. Sverige hade kastat bort den förnäma katolska andliga odlingen, långt innan landet på minsta sätr
var moget att själv frambringa något likvärdigt. Det ruvade mörker över landet,
dess bästa män var ofta likgiltiga för kulturella värden, stundom rent misstänksamma mot dem, och för en monark av
Kristinas humanistiska läggning var det
ingen ära
regera detta folk, Flennes
^tt
försök att öppna landets portar för den
sydländska odlingen hade misslyckats. Miss-

tron mot det katolska som följde i kulturens spår var för stark. Allt mer blev
hon främling för sina egna landsmän
hennes plats var bland lärde och fria andar, inte bland de sura, obildade misstänksamma, intoleranta svenskarna. Därför tog hon sitt steg! Det var ett ofier
på bildningens och det andliga utbytets
altare. Och därför tycker j^g, att Uppsala
gärna kan kosta på drottning Kerstin en
liten krans på hennes dag. Det var säkert
ingen glad stund för henne.>
Det fanns nog flera andra -skäI, personliga, politiska m. m., för Krisrinas rronevsägelse, men det kan ju inte skada att
också poängtera denna kulturella bakgrund.
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Den kristne och kommunismen
Den

27-30 aprrl

i

1954 var Frankrikes

ffu *t dryfta
aktuella frågor. Den 28 utsände de en
förklaring, där det bl. a. heter:
biskopar samlade

Paris

Den största farat i'rlat tidsålder utgöres
av den ateistiska humanismen som lär, att
människan inte är sann människa, med

mindre hon betraktar sig själv som det
högsta goda. Ateismen är sorgligt nog
framgångsrik i vår tid, inte bare på
grund av sin utbredning utan också på

grund av de medlöpare den kan räkna
med t. o. m. bland katoliker. Sådana före-

längre och att förstå problemets sanna dimensioner, vad det egentligen rör sig om.
Kyrkan har fördömt den marxistiska kommunismen i första rummet på grund av
den materialisriska ateism, som genomtränger inte bara dess lärosatser utan också
dess samhällsekonomiska principer, dess tak-

tik,

och handlingar; för
dess religiösa förföljelser, som sättes i gång överallt där
den ser sig i stånd därtill, och slutligen
på grund av de konsekvenser den leder
dess propaganda

det andra på grund av

till, i

synnerhet för den mänskliga personen

och familjen,
De franska biskoparna ber katolikernr
särskilt att. uppmärksamma den fara som
den marxistiska uppfattningen om klass-

faller alltid beredda att tro, att intelligens
och förträfflighet särskilt finns på ateistiskt
håll, och att beklaga bristen på intelligens
hos de troende, som de fördömer som hycklare. Vår missions första uppgift är att
meddela människorna kunskap om Gud,

sak, utan deltagandet

om hans helighet, hans upphöjdhet, hans
nåd, Tron på en allsmäktig Gud, på Ska-

till att steg för steg

paren, är det väsentligaste

i

religionen, en

förutsättning för frälsningen, grunden för
morallagen, fundamentet för den mänskliga samfundsordningen.
Utan att lämna religionens och morallagens område fördömer Kyrkan den ateistisLa materialismen i dess marxistisk-kommunistiska utformning som en riktning,
vilken oundvikligt för till den mänskliga
personens ödeläggelse och till undertryckandet av famil.jen, som hotar aft förlora
sin identitet i statsmaskineriet,
Kyrkan har alltid vägrat att alliera sig
med den politiska antikommunism, som
inte vill se den sociala orättfärdighet som

är en av kommunismens rötter. Den har
påmint alla kristna om att >>alla villfarel-

kampen innebär. För marxisten rör det sig
inte bara om en kamp för arbetarnas frihet

eller om en önskan att frä,mja arbetarnas
i detta arbete, efter
skolning på kurser, är den säkraste vägen

acceptera hela den
marxistiska dialektiken. Kommunistiska teo-

retiker har aldrig försökt dölja

avsikten

härvidlag.

Kristna, som inte observerar detta, blir

lätt

duperade. De lugnar sig med

att

säga,

att klasskampen är ett oundvikligt faktum,
framkallat av den kapitalistiska ekonomin
och allt för ofra praktiserat på bägge sidorna. Men krig är också ett faktum.

Vilken helhjärtad kristen, som lidelsefullt
önskar fred, vill emellertid hänge sig åt
krig? De tillfogar, att de själva håller sig

fria från hatkänslor i denna kamp, som
om de överhuvud taget i längden

skulle

vara i stånd till att motstå impulsen till
våld och hat. Så småningom kommer de
att ge vika för det onda inflytandet. Om

i

ser inom sig rymmer elcment av sanning>>.
önskan att förbättra arbetarnas läge, att

de vore fördomsfria

avskaffa de missbruk som kommer från
den liberalistiska ekonomin, att säkra en
jämnare fördelning av rikedomarna
allt
sådant är utan tvivel legitima måI. Biskoparna vänder sig till de kristna,
som känt sig tilltalade av kommunismens
nuvarande syften, och ber dem att se

växande avhängighet av marxismen,
De tror sig kunna skilja ateismen och
kommunismen, gudlösheten, som de så bestämt tar avstånd ifrån, trots att ateismen
är en integrerande del av den kommunis-
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sin värdering, skulle

de hos sig själva märka tecken på

en

tiska läran och så att säge helt sammanvävd med den. De tycks inte vara klara
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över att kommunismens triumf kommer

att betyda detsamma

som tillintetgörandet

av den katolska religion i Frankrike, som
de förklarar, att de känner sig så starkt
fästade vid. De förnekar eller söker med
politiska motiv, hämtade från den kommunistiska propagandan, förklara förf0ljelsen av >>Tystnadens kyrka>>. De

är

redo

att

deltaga i varjc aktion som organiseras
av kommunisterna för att nå politiska måI.

Men de syns vara utan känsla för sina
trosfränders lidande och martyrium, för de
{ängslade kyrkoledarna, för deportationen
av så många Kristi lärjungar.
Dessa kriscna motsätter sig vissa sociala
reformer, som skulle stärka den nuvarande
statsledningen, emedan kommunisterna syfrar till att störta den privatkapitalistiska

ekonomin.

För att nå detta mål måste
liv, även

den revolutionära oron hållas vid

om dess ögonblickliga resultat bara skulle
medföra större lidande för folket. De skryter med de förbättringar som kommunismen påstår sig ha genomförc i ett socialt
starkt efterblivet land, men de säger inte
ett ord om dess totalitära regim, om undertryckandet av den personliga friheten, om

Det berättas
prornoueras

till

ont. Frangois Mauriac,

propagandans och den hemliga polisens
tyranni, om avskaffandet av morallagarna
och den absoluta underkastelsen under partiets privilegierade intressen, som bestämmer och rättfärdiggör allr.
Så småningom eccepterar den kristne på
så vis marxismens falska messianism, vars
propaganda lovar lycka, fred och frihet
som en frukt av den kommunistiska revolutionen. Han godtar den marxistiska
uppfattningen om proletariatets mystiska

uppgift och tillägger det kristna

lighet.

att l:an under ett

hederscloktor, bleu grifen

dd

värden,

Resultatet blir, att evangelisk fattigdom
blandas ihop med proletariatets levnadsförhållanden och evangelisk kärlek till nästan
med arbetarnas solidaritet. Han försäkrar
med kommunisterna, att Kyrkan går den
borgerliga världens och den kapitalistiska
privatekonomins ärenden. Han hävdar fortfarande, att han är trogen mot Kyrkan,
men bara ddrför *t han anser, att Kyrkxn
inte är påven och hierarkien utan >)var
och en av oss>. På så sätt införes i Kyrkan
en anarkistisk individualism, och det mål
som marxisterna här uppställc blir verk-

i

besök Oxford, där ban skulle
åsynen au de gamla kyrkor, som en gång
dag besökte han ett medeltida kapell ocb

byggts för katoliker ocb lör futolsk tro. En
bleu dänmder tilltdldd au en anglikansk präst. >lag stod ocb tänkte på att den där
uäggen säkert under katolsh- tid aar prydd lned en freshomålning>, sade Mauriac. >Vell>,
n,arade anglikanen, >ui har tänht dekorera den meil några bibelspråk i stöIlet.>>
>Vilkn då? Kanske Magdalenas ord tlII änglarna i grauen?> lrågade Mauriac. Då han
mörkte, att anglikanen inte anade, uilka ord han baile i tankarna, t'ortsatte han: >De
baua tagit bort min. Herre, ocb jag uet inte, uar de baua lagt bonon.>
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LITTERÄTUR
Tysk bokkrönika
Det är en glädie /tt. följ^ den

tyska

efterkrigsbokhandelns och bokproduktionens mäktiga uppsving. Om man får döma

efter egna erfarenheter, är den tyska

kritiken i pressen ofta rått

dags-

amatörmässig

och alltför välvillig, men i bokform framlägger varje år en rad cyska författare kultur- och litteraturkritiska arbeten av lysande valör. Om man kastar en blick i den
tyska bokhandelns årskatalog, grips man av
svindel: inte ens tyska kännare kan överblicka denna mångfald. I det följande skall
endast beröras en del böcker av oomtvistlig
rang, som förefaller på ett särskilt särt
kunna räkna på svenska läsares uppmärksamhet.

Reinhard

Buchwald, vars tidigare böcker Goethezeit und Gegeuuart,
Hucb and Hertnann Hesse och Bekennende
Dichtang, Ricarda vi tidigare i Credo fist
uppmärksamheten på, utger nu i ny och

känd som konstkännare och konstsamlare.
Hofmannsthals korrespondens med Richard
Strauss och Stefan George, vilken vi tidigarc gjort bekantskap med, avbröts med

ir 1909; det varma förhållandet till den
i en yrterst

senare förbyctes som bekant
smärtsam kris.

Den nu framlagda brevväxlingen,

som

omspänner ären 7897 till 1919, ger just
från de relativt okända åren av Hofmannsthals utveckling etr yttersr värdefullt, del-

vis starkt gripande material. Där finns
brev, som ger en sublim inblick i hans
ungdomliga geni, just i skapandets ögonblick: >I tre veckor hat

tid, har suttit

jag

haft en otrolig

alldeles ensam

i err berg-

näste och knappt kunnat uthärda mängden

av gestalter, som ständigr på nytt dykt
upp

-

på kvällarne klättrade jag i

den

lågtstående solens glöd upp för branta stup
endast för att leda ut blodet från det över-

fyllda huvudet i lemmarna och på något
sätt slippa undan ansikten och gestalter. . .>
(1904). Krigsutbrottet 1914 ger Hof-

reviderad upplaga sin Schillerbiografi; första
bandet Der junge Scbiller (Insel-Verlag
1914) behandlar åren 77t9-8t, dvs. t. o,
rn. Die Rörber, flykten, Die Yerschtuörung
d.es Fiesko och de hårda åren i Mannheim.
Det är uppenbart, att tysk litteratur här

oevsända brev

får sin

Nobelkommitrdn angående etr pris för Hof-

klassiska Schillerbiografi

boken

- punkär lysande disponerad, ger på många
ter, både biografiska och iddhistoriska, nya
synpunkter och har ett både fint och fast
grepp om personligheten. Buchwald är själv

mannsthal anledning till utomordentliga
betraktelser över österrikes roll och problem.

Ett särskilt intresse har Bodenhausens
till en medlem av svenska

mennsthal; som förmedlare nämnes en viss
>Nilsson>. Krigsbreven innehåller vid sidan
av apokalyptiska visioner och en känsla av

det tysk-romerska rikets definitiva för-

en av aktuell tysk litteraturs bästa skribenter, alltför litet uppmärksammad i vårt

svinnande också många estetiska betraktelser: de två vännerna förströr sig under

land.

prövningarna med kinesisk keramik och

En annan, yngre tysk klassiker, som efrer
andra världskriget
överraskande nog
fått allt större aktualitet,
är Hugo von
Hofmannsthal,
vars brev till Eberhard von Bodenhaufen utkommit under

fransk 1z0O-talskonst.

titeln Briefe d.er Freundschat't (Eugen
Diedrichs Verlag 1913). Bodenhaufen är
identisk med direktören för Krupp, också
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Hofmannsthals vän Carl J. Burckt har redan l9i2 i sina Reden und
Aufzeichnungen (Manasse Verlag, Znrich)
vid sidan av en rad andra uromordentliga
studier omcryckt sina berömda minnen av
Hofmannsthal; det kan tilläggas, att de
nu
utvidgade med en del av korresponhard

-

Litteratu.r
densen

också

finns tillgängliga i Samm-

(Benno Schwabe Verlag,
lung Klosterberg
Basel) under titeln Erinnerangen an H.
und Briefe des Dichters. Det finns inte
många dokument från dette århundrade,
som gör ett ädlare intryck än de brev som
växlades mellan den österrikiske diktaren

och

dessa hans

två vänner.

En stor katolsk diktare, som är fullkomligt obekant i vårt land, är R e i nhold Schneider. Den som söker en
orientering i hans insats, hänvisas till den
schweiziske teologen och kulturkritikern
Hans Urs von Baltha,sars Reinbolil Scbneider, sein Veg anil sein Verk
(Verlag Hegner, Olten), vilken enligt Valter Niggs riktiga omdöme utmärker sig
för en

>>nästan apostolisk svada>

men också

ger en fin inblick i diktarens tankegångar
och centrala motiv.
Schneiders eget sista arbete är Das getilgte Antlitz (samma förlag), en samling
berättelser, legender och fabler. Schneiders
valda verk har också kommit i fyra band:

utom berättelser och estetiska betraktelser
finner man där dramatiska scener, mindre
lämpade a.tt uppföras men gestaltande
världshistoriska spänningar. Blend de gestalter som fascinerat Schneider, märks
Franziskus, Katarina av Siena, Martin av
Tours, Frangois de Sales. Han är också en
utomordentlig kännare av Spanien och

dess

katolska problematik. Från många håll
framföres Schneider nu som kandidat

till

mer>. Boken har en hemlighetsfull form,
som endast långsamt låter sig sönderbrytas
av den oinvigde. I den europeiska kulcurtraditionens stora katedral är Kassners verk
ett undangömt kapell eller en krypta, till
vilken inte många finner vägen. En invigd
skara möter där de djupaste hemligheterna.

Det är karaLteristiskt att i modern svensk
kulturs anglosaxiska flabbighet och ytlighet
författare av Schneiders och Kassners valör
över huvud inte fått något eko.

Otto Friedrich
Bollnow har
i unrube unil Geborgenheit (V. Kohlrad essayer
hammer, Stuttgart) ,"-i"t
"r,
över olika diktares världsbild. Bland de
yngre märker man Flofmannsthal, Flesse,
väl att
Veinheber och Fr. G. Jiinger
skilja från Ernst Jönger om vilken J, P.
S t e r n just skrivit en utmärkt monografi,
ingående i Studies in modern euro|ean
literature and tboagbt (Bowes and Bowes,
Cambridge). Bollnows framställningar är
dock mer klara än fördjupade.

Bernard
Du Land

von Brentano,

d.er Liebe

vars

utkommit hos Rainer

Vunderlich, Tiibingen, måste redan 1933
lämna Tyskland; året före hade han hos
Rowohlt publicerat en bok Der Beginn der
Barbarei in Deutschlan4 som angrep
nazismens ledare. Han flyttade över till
Schweiz, blev i Kiissnacht granne till emi-

granten Thomas Mann och gjorde

Nobelpriset.

En annan hos oss okänd författare
högsta ra,ng är Rudolf

av

Kassner.

Hrns Buch iler Erinnerung (Eugen Rentsch,

Erlenbach-Ziirich) ger bilder från

hans

i Nordafrika,
Indien och Turkestan (1901-11) men

))mytiska barndom>>, resorna

också märkliga porträtt av Rilke och dennes vän och gynnare prinsessan Marie von
Thurn und Taxis-Hohenlohe. Boken av-

slutas med några tankar om lyckan.
Das intaendige Reicb (samma förlag) -är

ett försök till en

schichte, sondern das Drama alles Geschehens bewirkt>>; de stora lärarr.r har >>inte
ställt samman system utan upptäckt dra-

>iddernas fysiognomik>>.

Den nu åttioårige författaren vill visa, att
>>im inwendigen Reich die Idee nicht Ge-

snabbt

sig

som kritisin självbiografi

ett internationellt namn

ker och romanförfattare. I
ger han nu vissa aspekter på detta sitt liv

i utlandet; han skildrar möten med

G.

Hauptmann, James Joyce, Gide. Intressant
är hans skildring av den intellektuella emigråntens existens
han påminner om vad
Gorkij i Sorrento sade till Stefan Zweig:
>I utlandet förlorar man det bästa. Ingen
av oss hrr utfört något gott arbete i exil.>>
Själv är han emellertid utan bitterhet och
återvänder lycklig till sitt eget land för
,tt dir fortsätta sitt arbete.
Licbte Scbatten hetet en väldig lunta av

t4t
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Benno Reif en b er g

(Socieräts-Verlag, Frankfurt am M.), en annan tysk skribent, som i sin personlighet omspänner hela
det tyska och europeiska bildningsarvet,

som skriver med yttersta sakförstånd om
Goethe och klassisk tysk musik men också
om unga franska författare, om Strindberg
och Munch. Boken är närmasr journalistik
men av sällsynt hög valör och ypperlig stilkonst.

Hans Carossa är en sparsam lyriker och en kräsen prosaist; varje sida av
hans hand har man hälsat med vördnad
och tacksamhet. Hans nya bok heter
Filhrung uncl Geleit (Insel Verlag). På
sitt oefterhärmligt blida och milda sätt

Yttersta domen
var en man av helt
annan valör; Michelangelos
och hans vänskap var innerlig men alltigenom värdig;
med intresse studerar man den porrrättskiss
i British Museum, i vilken Papini vill igen-

känna den unge man Michelangelo beundrade, och som också stod vid hans

I Yttersta domen vill Papini f. ö.
i en skum munk igenkänna Martin
Luther, dock utan atr synas förebringa
dödsbndd.

också

tillräckliga bevis. Även om Michelangelos
katolska tro, som stod fast trots hans möten med så många ovärdiga påvar
Ju- med
lius II misshandlade honom en gång
en käpp, då han på frågan när han skulle
måla Sixtinska kapellet färdigt

fort jag

svarade:

berättar här den gamle läkaren och diktaren om sitt eget liv
en sober och finstämd memoar, som bl. a. omfattar minnen
av Dehmel, George, Kubin och Rilke.
På tyske finns nu också tillgänglig den
italienske katolske författaren G i o v a n n i
Papinis Michelangelo und sein Lebenskreis (Verlag L. Schwann, Diisseldorf ),
som har ett betydande intresse särskilt för
den katolske läsaren. I sina Augustinusoch Danteböcker gav Papini knappast något vetenskapligt nytt
han nöjde sig
- personliga reakmed att framlägga sina
tioner. Hans Michelangelobok erbjuder däremot många nya synpunkter och fakta.
Papini har försökt insätta Michelangelo i
kretsen av hans vänner och göra slut på
fabeln om hans dystra isolering; han har
också på avgörande punkter kunnat ge nya
besked
både om Michelangelos lärare
och om de personer han älskade. Han kan
visserligen inte identifiera den >sköna flic-

läser tyska än franska (otiginalet, La de
de Saint Franqois d'Assise, har utkommit
hos Albin Michel). Till denna boks grund-

kan från Bologna>, som vi vet att konst-

syn och över huvud till Franciskusforsk-

nären älskade, men han kan visa art hans
kärlek till Vittoria Colonna var fullkomligt okroppslig och närmast hade karaktären av intellektuell sympari. I dikterna
till Febo di Poggio möter man en skön
yngling, som endast mot guld ville skänka
Michelangelo sin kärlek; historien ef terlämnade hos konstnären sror bitterhet.
Men Tommaso del Cavaliere
vilken
också är modell för en av figurerna
i

ningens kris blir det senare tillfälle att
återkomma, men redan nu bör denna sakligt starka, knappa och välavvägda fram-
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hinner , , .))

och som tycks
-, kristocentrisk
ha f.ätt en alltmer markerar
>>Så

karaktär, har f.örfattten mycket av vikt

att rnföra,
Till sist ett

par böcker av direkt religiöst
intresse. Elisabeth
von SchmidtP a u I i har skrivit en stor bok om Bernhard au Clairaaux (Patmos Verlag, Diisseldorf). Författarinnan har läst i de rätta
källorna och har mycket av vikt
f.ralr,^tt
lägga, men hon saknar en icke oväsentlig
egenskap: hon har ingen aning om konsten att skriva, hon är en pekoralist, driven
av de noblaste intentioner.
En helt annan valör har O m e r
Engleberts
Das Leben d.es beiligen
Franziskus, en fransk bok som här omnämnes, endast därför att det visat sig,
att den svenska publiken alltjämt hellre

ställning rekommenderas.

Slutligen några ord om den
största nyheten

i

kanske

de senare årens tyska

lit-

teratur över huvud, österrikaren Friedrich FIee rs Europäiscbe Geistesgeschichte (\7. Kohlhammer, Stuttgart). Det
är min avsikt att i en längre artikel pre-

Litteratur
sentera hela Heers författarskap, som före-

sitt

faller mig dels bilda epok inom medeltidsforskningen, dels ge den första pålitliga

aldrig dö. Den snobbige tyske diplomaten
von Bernstorff var i London mest road av

ledtråden genom Europas andliga hisrcria,
dels slutligen innehålla ytterst viktiga ansatspunkter för framtiden. Självfallet borde
denna bok översättas.

gammal konjak. Han avrättades få år senare i Dachau, därför att han tillhörde en

Suen Stolpe

Graham

Greene:

Essais

catholiques. Patis 7954, du Seuil.

Ännu finns denna samling av

Greenes

uttalanden i katolska ämnen veterligen endast på franska. Den är emellertid av stor

vikt, särskilt därför att den kastar klart
ljus över punkter i hans litterära verk som
diskussion. Han sätillhöra >>de arma ofullkomliga katoliker, som står sammanbrottet nära>, och
som ber till den helige Thomas Didymus.
FIan tar upp frågan, vad som egentligen
menas med katolsk kultur, och svarar att
katolsk kultur skiller sig från annan kultur endast därigenom att den hos indivi-

varit föremål för ivrig
ger sig

derna kan uppvisa oroade samveten, >en
känsla av personligt fiasko>>, ett medvetande om skuld; i de diktaturstyrda staterna finns ingen sådan skuldkänsla. När
Henrik II, nevrotisk och förtvivlad, ingick
allians med Guds fiender och brände sin
egen födelsestad i Normandie, sade han:
>>O min Gud, eftersom du har funnit för
gott att beröva mig detta som jag älskade
över allt annat, den stad där jag föddes
och växte upp, svär jag, att jag i gengäld
skall beröva dig det inom mig själv som
du älskar högst.> Greene säger, att konungen är kristen t. o. m. i sitt förnekande
av Kristus. >Hur skulle vi bland Guds eller
Kyrkans fiender kunna inräkna detta bakvända helgon, som skänkte oss ett verkligt
helgon, den helige Thomas av Canterbury,
och som efter mordet på honom begärde att
själv ofientligt gisslas av munkarna. Ångern
föddes, i samma stund som brottet begicks:
synden och botgöringen var tvillingfödda.>>
Vad man än kan säga om vår tid, är det
tydligt, att individen fortfarande upplever

moraliska nederlag. Kristendomen kan

hemlig organisation som hjälpt judar att

fly.

Snobben blev en kristen martyr.
Greene slutar med att relatera en outförd

romanid6. Katolicismen är utrotad, kardinalerna arkebuserade, den siste påven får i
nåder leva kvar som en ynklig trasa. FIan

blir till sist införd i ett hemlighetsfullt
rum, där många före honom avrättats. F{an
ett skott
är den sista kristne på jorden
och kristendomens saga är slut. Skottet faller, påven dör. Men just som mördaren
lutar sig över den ömklige gubben för att
ge honom nådaskottet, slås han av err ny
tanke:
>Kan det verkligen vara möjligt, att det
som denne man trodde var sanningen . . .?>>
Greene tillägger:
>En ny kristen föddes i smärta.>>

Av särskilt intresse för svenska läsare är
artikeln >>Kristendomens paradoxer>>. Greene
berör där
Stockholm. Han beskriver staden som en lyckans, komfortens och problemlöshetens ort, där det inte finns minsta
sLymt av faru f& framtiden, där den Katolska kyrkan är >>nästan icke-existerande>>
och den protestantiska >>nästan död>>. Mot
Stockholm kontrasterar han en bombad syd-

ländsk stad: smutsig, förfallen, i social
misär, med många bordeller och skumma
prång, men där det vimlar av folk omkring biktstolarnt, jr där han rent av påstår sig ha sett unga damer sitta uppklängda på biktstolarnas tak. Och htn pipekar: den lyckliga nordiska staden har
en av världens högsta självmordssifror, i
den andra arma staden hör man nästan
bara skratt. >I den nordiska staden känner

man bara indifferens; det finns inget utrymme för hoppet, ty framtiden är redan
där.> Gud uppenbarar sig i själva verket
tydligast, där hans motståndare är i aktivitet. I det loja Stockholm förefaller båda
Parterna ha tagit semester . . ,
Han berättar i samma uppsats fängslande
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om fader Damien, de spetälskas apostel.
Efter hans död skrev en f. ö. okänd protestantisk präst ett ursinnigt brev, där han
förklarade, att fader Damien var en ovärdig, usel man, en humbug: >Han var klumpig, osnygg, envis och sekteristisk.> Han

deltog inte i riktiga sociala arrangemang,
han gick sine egna vägar bland de sjuka,
och han levde med kvinnor. . .
Detta skamlösa brev väckte den blide
R. L. Stevensons vrede, och han svarade
med en epistel, där han först dementerade
lögnerna om fader Damiens otuktiga liv
men annars erkände, att han var smutsig,
tafatt, tj*ig och mycket annat. Men medan hans anklagare satt vid sin vita bordsduk och smörjde kråset, gick fader Damien
ut till de sjuka och stinkande och blev
nedsmittad. Stevenson säger slutligen: Antag, att fader Damien verkligen varit sådrn som ni utmålar honom, så bräcklig, så
svag
än sedan! >Även den mest okänslige skulle
därav bli rörd till tårar, även
den mest otrogne skulle börja bedja.> Ty
det bevisar ju bara det ofantliga omfånget
av Guds kärlek
han ken också bruka
oss spillror och trasor som sina redskap.
Detta, säger Greene, är den egentliga

kristna paradoxen,
Boken omfattar också Greenes uppsats

om madonnan, som vi tidigare infört i
Credo (19 512 4l f[. ) , samt en studie över
Henry James och religionen. Den är alltigenom vital, levande och stimulerande.
Suen Stolpe

Magnus Mörnerz Tbe political and econonic actiuities ol
tl:e Jesuits in the La Plata Region.
Stockholm 7953, Llbtary and Institute of lbero-American Studies.

Det tycks åter ha blivit modernt att
i Paraguay, Något

skriva om >jesuitstaten>>

nytt

ofta däremot mycket dåraktigt. T. o. m. allvarligt syftande arbeten
upprepar endast, vad andra redan sagt.
säges sällan,

Desto mera måste då föreliggande studie
berömmas.
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Förf. har inte tagit saken lätt.

Detca bevisar hans >Survey of Sources and
Literature> och hans >Bibliography>, Under
upprepade studieresor har förf. genomfors-

kat arkiv och bibliotek i Argentina, London, Rio de Janeiro, Asuncidn, Lissabon,
Madrid, Sevilla, Rom och Miinchen. Att
han har bearbetat dessa källor och denna
litteratur med förebildlig objektivitet och
moget omdöme, visar redan den korta inledning över jesuiterna, som inte b*a är
utan fel utan också förråder en fin inlevelse

i och

förståelse

för denna orden,

trors att förf. inte är karolik, Hela boken
präglas därav, särskilt det lilla, vä1 avvägda slutkapitlet.

Ärbetet begränsar sig, vad tiden beträffar, till åren från missionens grundläggande
fram till 1700 och, vad ämnet angår, till
jesuiternas ekonomiska och förvaltningspolitiska verksamhet. Deras religiös-missionerande och andlig-kulturella verksamhet behandlas inte. Med rättx betonas, att jesuiternas Guarani-mission blott var en mission
bland andra, genom den koloniala lagstiftningen i det väsentliga likartade missioner,
ledda av jesuiter och andra ordnar. Om
trots detta Guarani-missionen i historieskrivningen fått en särskild behandling, så
tror sig förf. för detta finna skälet i två
egendomligheter, genom vilka denna mission skilde sig från alla andra missioner i

Latinamerika: genom den inre organisationen, som uppvisar en mera markerad
samfundsprägel och en större mångfald i
sin struktur, och genom den förvaltningspolitiska särställning, som förhindrade att
indianerna utplundrades av de vita kolonisterna, utån att därför missionen gjordes

till

en >stat>> i staten.
Båda dessa egendomligheter kan till en
del förstås utifrån den etnologiska och geografiska situarionen. Endast ett förbehåll
måste göras, som dock inte minskar värdet

av föreliggande studie, emedan vid behandlingen av en delfråga en generell bedömning inte är möjlig: ett slutgiltigt omdöme om jesuiternas insats i Paraguay kan
formuleras endast om man tar hänsyn till
den religiös-missionerande aspekten av de-

Litteratur
ras verk. Även om jesuiterna måste ägna

ställen och de skönhetsyner, som fyllde
rika existens under den gyllene me-

sig åt ekonomisk och förvaltningspolitisk

hennes

så var dock det främsta och avgörande rättesnöret den kulturell-andliga,
den religiös-missionerande uppgiften. Allt

nat, hon inte blott söker efter de

verksamhet,

annat förblev blott ramen, på grund av
förhållandena en bred, mycket bred och
obetingat nödvändig ram, men dock blott
en !am. Den tavla som denna ram tjänade
och endast tjänade

-missionen.

-

var den religiösa

Man skulle vilja önska, att

jesuiternas

egentliga religiös-missionerande verksamhet
någon gång skulle få en lika gedigen framstälining som deras ekonomiska och förvaltningspolitiska bisyssla fått i föreliggande
studie,

l.
Amelie

A. Otto Sl

Posse:

Minnenas

parÄ. Stockholm 7954, Natur och

Kultur.

I Amelie

delåldern. Hennes sökande är dubbelbottgamla

platserna och synerna utanför henne utan
också inom sig själv, efter den människa,
som då så friskt och starkt upplevde allt
det underbara i >det speglande livet>> för
att tala med Klara Johansson. Hela sitt liv
har Amelie Posse ropat till nuet >Dröj kvar
o, ögonblick, du är så skönt!>> Även nu
lyder bättre än
lyder det hennes röst
någonsin
kanske därf& *t rösten har
ett så ängsligt
och ödmjukt vädjande ton-

fall. Hennes Rombilder är fyllda inte bara
av en avundsvärd kunskap om platser och
förhållanden. De bäras uirp av en helt ny
fordjupad och inåtsökande ande, en uppriktighet, som ibland blir gripande.
Även rent deskripitivt har hennes bok
den djupa lyster som endast tårar ger. Den
växer till en skildring av många åldrande,

tappra men trötta skönhetsälskares kamp

och minnesböcker
har det ibland varit litet väl mycket frågan om >landskap med figurer>>, därför att
hennes
figurerna ofta varit en enda
egen. Det är därför med en smula undran
man begynner läsa den nya bok hon till
Posses rese-

sin 70-årsdag utgett. Amelie Posse och Rom
kanske ett Rom endast som bakgrunden
-till författarinnens heroiska gestalt, likt en
karyatid uppbärande Cittå Eterna! Men
det skall genast sägas ifrån att farhågorna
är obefogade, och att de flesta kritiska an-

märkningar förstummas inför den intagande, ställvis enkelt gripande bok författarinnan här gett oss.
De livliga och frodiga skildringarna från
Norditalien, där hon hälsar på hos goda
gamla vänner och återser lika kära gamla

mot förintelsen av såväl minnens

som perceptioners glans och styrka och utmynnar
i ett vemodigt men milt accepterande av
tillvarons trots allt försonande harmoni,

>då nuet liksom stannar och alla tidsbegrepp gå upp i en högre enhet>>, för att
citera henne själv. Allt har försvunnit av
det hon älskat mest, men hon återfinner
det inom sig själv och frågar sig undrande,
om hon kanske därmed vunnit sin >salvezza>>

vezza>

sin frälsning. >Sono io la tua Sal-

stlr det på en stor

Kristusstaty,

som hon under sina strövtåg efter sin gamla

>Villa Cecchina> på Gianicolo kommer
förbi. Men hon ändrar inskriptionen till

hennes

till sin estetiska livsstämning.
>här är din
sa,lvezza>
frälsning>. Liksom de flesta av sin generation ryggar hon tillbaka för religiösa tankar och ord. Men i själva atmos{ären dallrar något man aldrig förr funnit hos den

vanliga >snackesaliga>> stil och ibland störda
av den barockpompa, varmed hon regisserar sig själv. Så kommer hon till Rom och
begynner på allvar det märkliga äventyr
det måste ha varit för henne att återse de

livskära och imposanta damen.
Den enda, mycket obetydliga anmärkning man vill göra mot hennes bok gäller
egentligen en etikettsfråga, lustigt nog.
Amelie Posse har i sin iver att få kasta en

platser,

är roliga att läsa och

förmedlar

många intressanta personkarakteristiker och

friska intryck. Men de är hållna i

att

passa

>Qui ö 1r tra

t4t
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avskedsblick på Villa Cecchina vädjat till
jesuitorden, vars väldiga byggnadskomplex
uppslukat nästan hela villan. Slutligen lyckas hon nå fram till en hög dignitär inom
orden
själva jesuitgeneralen, tror hon,
går det väl inte! Han hjälper
ty för mindre
henne att få se sin gamla trädgård. Men i

sin indignation över den

i

hennes

tycke

så

bebyggelsen på Borgo Santo Spirito
och Gianicolokullen låter hon inte störa sig
av några tankar på att hon kanske bör
annat än genon att
visa sin tacksamhet
skryta med, att det var bon som ursprungligen Iyckades förhindra detta bygge i flera
år genom att väd.ja till den allmänna opinionen i Rom! Något som ett par radikala
tidningar i sina recensioner benäget annoterat på bokens kreditsida. Men dylikt är
ju att offra åt våra lokala svenska fördomar
mot allt katolskt; det förundrar en, att en
så internationellt inställd ande som Amelie
Posse brytt sig om sd billiga applåder, helst
som hon levat länge i katolsk miljö
och
varit så lycklig där.
A. L. E,

fula

Lloyd

C. Douglas:

purpurröda manteln.

Den

Stockholm

19i4, Vahlströms.
Lloyd C. Douglas debuterade vid över
femtio års ålder med en bok, som först
åratal efter utgivandet begynte klättra uppför bestseller-stegen i författarens amerikanska hemland. Efter några mera i skymundan utgivna romaner sände han så ut

den Qtto Yadis-inspietade roman, Den
purPurröda rnanteln, som gått sitt segertåg
över världen via filmen, serierna och bokpressarna. Upplage-sifirorna är svindlande;
3 miljoner ex. har boken upplevt på engelska; den är också tryckt på redan mer
än halva dussinet andra språk, däriblxnd
på svenska.
Det återstår att se om Den furfutrröila
nanteln kommer att bli lika hållbar som
den polske författarens ständigt omfilmade
och omtryckta folkliga klassiker blivit. Anmälaren tillåter sig vissa tvivel på detta.
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visserligen är motivet {ängslande: en
ung romersk aristokrat och centurion, Marcellus Gallio, som tanklöst tar emot ordern
att upprätthålla ordning vid en judisk upp-

rorsmakares korsfästelse,

blir

långsamt mer

och mer klar på vad det är han i verkligheten varit med om, och hur fruktansvärt
det brott är som han begått! Tills han slutligen tvingas att bekänna sig till den föraktade judens lära och att i honom bävande
igenkänna den ende Gud, som det romerska
riket, redan i förfall och upplösning kring
honom och inom hans medvetande, liksom
omedvetet väntat på!
I första hälften av historien om detta
underverk livas boken också av en viss trohjärtad och robust berättareglädje, sympa-

tiskt välavvägd genom författarens

egen

personliga gripenhet, som skälver bakom de

enkla orden. Men den faller abrupt, sedan
ungefär h:ilften av historien är berättad,
och blir till en moralisk och sedelärande
söndagsskoleberättelse med utförliga dialoger i predikostil, långsläpig takt, påfrestande svagt genomförd karaktärsteckning
och black tidsfärg. Marcellus Gallios gestalt
är den mest utförda, medan däremot kejsar Caligula går i bästa filmstil och Gallios
tappra älskade, Diana, som vid hans sida
går i döden för sin tros skull, mer och mer,
iu längre historien framskrider, blir en av
seriemagasinens banala >>girlfriends>.

Det verkar ibland rent av, som om två
personer skrivit boken: en av dem har talang och verve

ett tålamod

-

men den andra endast

tråkigt nog, inte
- på läsaren. För att ej vart
smittar av sig
som dock,

orättvis har anmälaren läst boken

två
gånger men funnit slutintrycket stå kvar.
En historia, som om den enkla och gripna
berättareglädjen f|tt rida och moralpredikantens ambitioner hållits i schack, ganska
väl kunnat bli en av de berättelser generationer ungdomar läser och älskar! Kanske

det engelska originalet förmedlar ett gynnsammare och helgjutnare intryck? Gallie
Åkerhjelms översättning är nog mer än
lovligt vårdslös och vulgär i tonfallet.

A, L. E.

Litterotur
B

o S et t e r I i n d,; San Micbele,

Sthlm 19t4, Bonniers.
Setterlind har med denna diktsamling

definitivt brutit igenom det motstånd han
tidigare mött
både tack vare sina utmanande fasoner och sitt öppet demonstrerade förakt för en diktning utan andlig
dimension. Han har samlat sitt hån mot
den sociala människan, den oandliga robo-

ten i dikten >Så död är verkligheten>:

Vi

I hans sista diktsamling finns en dikt
i paradiset>>, som blivit mycket förhånad. Den är i mina ögon ett lirer
>Snögubbarna

måste skapa krafter

att övervinna livet,
så oerhört är kravet
på social funktion.
Den populära människan
med streberjaget
vill leva i sin egen tid.
Framåt prostitution!

I hans nya diktsamling finns motiv och
erfarenheter som han f. n. är så gott som
ensam om i vår unga litteratur. Han torde
inte tillåta, att man fångar in honom i

mästerverk. På bakgården står misantropen,
existentialisten och känner bara stalldoft.

Ovan honom glittrar stjärnorna
ser bara >>stjärnlöss>>. Han märker

han

- att
inte,

han själv står insvept i magiskt ljus. Poeten
upplyser honom om att det kanke är >ett
fruset skimmer av Herrens andedräkt>. Det
hjälper inte. Den evigt sure naturalisten
är alltid lika kränkt, lika >ångestfull>: Vilken fräckhet att andas på mig så där utan
vidare!
Suen Stolpe

Roger P. Buliard:

Inuk.

London 19J3, Macmillan and Co.

är en ung fransk präst
i norra Kanada.

Roger Buliard

som arbetar bland eskimåer

någon konfession eller kyrka, Men han är
en bedjare, och han är berörd av hemlig-

Det finns vid det här laget en hel rad böcker om missionärernas liv på snötundran,
men föreliggande boken är enligt anmäla-

hetsfulla strömmar från en högre värld.
Hos honom finns en mystisk Kristusupp-

rens mening den bästa hittills. Skriven på
franska har den översatts utomordentligt

levelse, som

inte skall förväxlas med lätt-

köpt panteism eller oändlighetsmystik:
Den ljuva musiken är Kristi salighet.
Han stiger upp från djupen,
Han kommer in i rummet och lever hos die
och sjunger hos dig och tolkar så din
stumhet,

att du

som hungrar efter salighet
och lever utan resonans på djupet
får skåda verklighetens verklighet.

Han vågar skriva en >Syndarens bön>,
av almqvistsk barnslighet:

Är inte också jag en som bör få frid
och tröst?
Herre, jag ängslas för min sjäI.
Hjälp mig. Ge några ord.
Jag älskar bara dig.

Han tvekar inre för de högsta motiven.
Han låter Kristus tala ur djupen till Maria
där finns mäktiga visioner:

-

Är du Gud?

Ser de stjärnan på sin stora skuldra?

Hör de havet

s

o

väl till

engelska

-

så

väl att det fordrar

en god kännedom av s, k. >colloquial English>> för att till fullo uppskace alla poängerna. När boken anmäldes i Daily Telegrablr (London) skrev tidningens förste
recensent, att Påre Buliard väl kunde livnärt sig som författare ifall han inte blivit
präst.
Pöre Buliard visar sig vara en lärd man,
men hans stil är så bra att boken trots det

är mycket lättläst. Han ger en god inblick

i

eskimåernas etnologiska och kulturella
bakgrund, och skildrar missionärens arbete
på ett fängslande sätt med illustrationer ur
sin egen dagbok. Han både älskar och är
förtvivlad över sin flock, men kärleken till
dem segrar alltid till slut. En intressant och
läsvärd bok, men trots ämnet mindre lämpad som ungdomslitteratur, då den realistiskt behandlar alla de problem som möter
missionären.

t.

R.

m brusar mot din sida?
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Vatia
Niels Stensen-litteraturen har

berikats

med ännu ett värdefullt tillskott: Nrels
Stensen. Anatom, Geolog och Biskop, dät

Karen Plovgrrrd

i bokform utger
sina artiklar om Stensen i Katolsk Ugeblad
(Köpenhamn 19t3, Pauluskredsen. Dkr
1l: I0). Särskilt ingående behandlas Stensens konversion med dess personliga och
historiska bakgrund.
I sin serie Les Saints fiar l'image har förlaget Descl6e de Brouwer (Bruges, Belgien
19i4) utgivit Pie X med text av N e I I o
Vian och 1J0 fotos av Leonard von
Det rör
M a t t (Ffr 7802
-/221t -).
sig naturligtvis inte om en analys av den
helige påvens person och verk, men boken

ger en åskådlig uppfattning om de skiftande miljöer där detta
växte.

liv och verk fram-

Peter Lipperts
tr Stinrnen der Zeit,

Jesuitpatern
lade artiklar

det för honom karakteristiska

sam-

som på

mästerliga

lichen Trinitöl (Paderborn 19t4, Schöningh. DM 9; 30/llt 80). Förordet hämtar
sin utgångspunkt från ett ord av Nathan
Söderblom om betydelsen av >spekulationen

över den tredelade formeln>, särskilt i modernt icke-katolskt tänkande. Förf. bygger
sin framställning i motsättning till de moderna >rationalisterna> på den stora augustinsk-skolastiska traditionen, som bevarar den tän[ande teologen från att >förgripa sig på treenighetslärans uppenbarelsekaraktär och på så vis från att upplösa
mysteriet>, Den religionshistoriskt intresserade hänvisas särskilt till verkets bihang:
>>Die Herkunft des Trinitetsglaubens unter
besonderer. Beriicksichtigung der Dreiheiten in den nichtchristlichen Religionen>>,
där förf. med framgång >försöker art så

fullständigt som möjligt få med de så kallade parallellerna till den kristna trinitetsdogmen, att gruppera dem och att jämföra
dem med denna dogm>. Han kommer till
resultatet: >Vår tros huvudmysterium är
originellt, icke härledbart.>>

och djupt inträngande sättet behandlade
den kristna människans situation utifrån

En skrämmande läsning erbjuder det av
det västtyska Bundesministerium för Ver-

psykologiska, etiska och religiösa synpunkter, har utkommit i tredje upplagrn: Vom

triebene 19i3 utgivna dokumentariska materialet om utdrivandet av tyskarna ur

guten Menscbez (Freiburg 1954, Herdet.
DM 12: 80). En bok som särskilt varmt
kan rekommenderas alla dem som sätter
värde på en sant kristen själskultur, och
inte minst dem som genom >själavårö vill
hjälpa andra fram till en sådan.
Den outtröttlige patern Anton Koch
SJ har fortsatt utgivandet av den I J band
omfattande Homiletiscbes Handbuch och

områdena öster om Oder-Neisse: DoÄznente der Yertreibung iler Deutscben tus

Gleicbnhse zur hatholischen Sittenlehre, av andra delen, I{omiletische Gleichnissatnmlang, till Ergän-

utgivit andra bandet,

zungsuterk (Freiburg 19i4, Herder. DM
2lz

Bandet utgör

som alla

-/25: -). en outtömlig fyndgruva
av
predikanter
åskådningsmaterial för
och kateketer vid den inte alltid så lätta framde övriga

ställningen av den kristna moralläran,
Av professor Johannes Brinktin e s dogmatiska verk Die Lehre uon Gott
har utkommit andra bandet: Von der gött148

Ost-Mitteleurofra, bearbetat av T h

Schieder i

eo

do

r

flera andra.
Sida upp och sida ned i de digra banden
samarbete med

på sammanlagt 7 390 sidor refereras auten-

tiska berättelser om flykt, förföljelse,
övergrepp, våld, brutalitet
hela den
fruktansvärda tragedi, då miljoner
tyskar
först av krigshändelserna och senare av
tvangs att
jord, utlämna sina hem och sina fäders
blottade på allt.
Det är en fruktans- nazisternas våldsgärvärd efterskörd av
ningar, men det är djupt beklämmande att

-segerherrarna från öster

dessa besvarades

på ett så omänskligt och

okristligt sätt. Om någon till äventyrs ännu
tror att krig kan skapa rättvisa och öppna
vägen för en ny mänsklighet, då må han

grundligt läsa

dessa

dokument,
JG

GIöm ej
att göta Edra vänner och bekanta
uppmärksamma på CREDO

Ni gör därmed dem och
vår goda sak en tiänst
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