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Rom. ocb Euanston

I vlrldskonferensen for >Faith and Order> i Lund, augusti 1952, deltog
nigra katolska observatcirer, utsed da av den katolske biskopen i Stockholm pi uppdrag frin Rom. Vid den andra plenarf<irsamlingen av >Kyrkornas vlrldsrid> i Evanston i augusti 19t4 hdll Katolska kyrkan sig helt
pi avstind. Hur skall man fcirklara detta?
Virldsridets generalsekreterare, dr Visser't Hooft, uttryckte i sin lmbetsberlttelse >>sin tlverraskning> civer att Rom inte hade sint nigra observatorer. Han lit ocksi piskina, att det nog inte torde ha varit Rom som
ej ville vara med, utan att lrkebiskopen av Chicago, kardinal Samuel
i viss motslttning till den
Strich, hindrat allt katolskt deltagande
Heliga Stolens riktlinjer.
Som bakgrund till denna hillning synes generalsekreteraren misstlnka
frin katolsk
interna amerikanska f<irhillanden, nlmligen att det i USA
skulle rcira sig om en andlig maktkamp- mellan i ena
horisont sett
sidan den katolska kyrkan, som lr stadd i stindig, kraftig tillvlxt, och
i andra sidan en protestantisk koncentration for att skapa ett slags )>superkyrka> i motsittning till Rom. Han fdrklarade, att det i varje fall inte
?ir Vnrldskyrkoridets avsikt att samla de icke romerskt-katolska kristna
och inte heller att bilda en front mot Vatitill en sidan
kanen.

'>superkyrka>

Aven Arkebiskop Brilioth var inne pi samma tankeging. Vid en intervju ftire sin hemresa frin New York pipekade han enligt SV. D. (10/9
1914) >som kommentar till katolikernas frinvaro, att katolska kyrkan i
USA nr betydligt hirdare inst?illd mot den ekumeniska tanken ln katolikerna i Europa. Den katolska kyrkan i USA ir mycket intransigent och
medveten om sin makt, siger han>>.
Det dokument, som dr Visser't Hooft iberopar och som kardinal Strich
efter hans mening har ignorerat, ar Instruktionen Ecclesiae catbolicae,
lrtflrrdad av Heliga Ofiiciet i december 1949. Men i sjlilva verket stir
kardinalens riktlinjer for katolikerna betrafrande Evanston inte i motslttning till dessa romerska direktiv. Dlr talas visserligen om att katolska
to-s43oz4 Credo. 35:eirg. Nr4.
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ffu d,eltaga i >interkonfessionella samtal>, sedan de fitt tillstind
ner det glller internationella samdartill av vederborande biskopar och
mankomster
sflsv slrskilt bemyndigande av Vatikanen. Men denna
tillitelse torde- inte avse Virldskyrkoridets plenarf<irsamlingar, di dessa
icke Ir >interkonfessionella samtal> i den bemlrkelse Instruktionen uppenbarligen avser.
Man fir inte utan vidare likst?illa Evanston med Lund, ty i Lund rorde
det sig om en konferens av >>Kommissionen ftir tro och kyrkoftirfattning>.
Dir samtalade man uteslutande om den kristna trosllran, medan Evanston var en fortsittning av Vnrldskyrkoridets fiirsta plenarfcirsamling i
Amsterdam (1943) med huvudaccenten lagd pi den kristna aktionen. I
Amsterdam var inga katolska observatcjrer heller nlrvarande.
Rom vill forvisso inte engagera sig i >Kyrkornas virldsrid> som sidant, men detta betyder inte alls, att man frin katolskt hill ej har intresse fiir det ekumeniska arbetet, sirskilt sidant det representeras av
>Faith and Order>.
Dr Visser't Hooft betonade i Viirldskyrkoridets vignar, att differenser
i trosfrigor inte behiivde .vara nigot hinder f<ir samarbete pi andra omriden, och att det nog finns minga s&dana, dar de kristna ?ir kallade till
ett gemensamt vittnesb<ird. Men just hlr foreligger tyvarr fortfarcnde
ja, som under
den svirighet, som generalsekreteraren anser obefintlig,
nimligen den,- att den gemende senaste iren i nigon min skirpts
samma aktionen, t. ex. pi det >sociala>> planet, blott synes kunna realiseras pi grundval av kompromisser i trosfrigor och grundllggande iskidteologer

ningar.
Sidana kompromisser finns det numera knappast nigonstans resonans
fdr. SA lingt har det ekumeniska arbetet lyckligt nog framskridit. Aven
vi hoppas innerligt, att inga ovidkommande, icke-religiosa motiv stiller
sig i vigen fiir en vidare, gynnsam utveckling.
Kr i.s t e n d orn en s oun liu srn a kt

5r den rubrik, under vilken den utmlrkta tidskriften Perspektiu sarnlat
en del forfattares uttalanden. Man liser dir med gledje lyrikern 6 s t e n
Sj<istrands katolska deklaration men ocksi Bo Setterlinds
odogmatiska, flammande credo: >Jag hor till Gud. Jag d"r Guds finge.>>
fntressant ir ocksi lyrikern Ruth Hillarps uttalande. Hon berittar
om en tidigare kristen period, under vilken hon alltid kande sig pligas:
>Jag gjorde aldrig till fyllest i k?irlek till min nista, och i den min jag
syndade aktivt, var jag ur stAnd att bekenna min synd och fi fiirlitelse.>
Hon trodde vissa tider, att hon skulle bli ford<imd. En kristendom av
1t0
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denna sort betecknar författarinnan med rätta som >en negativ, ångestskapande makt>.
Det egendomliga är, att hon inte inser, att vad hon mött är en karikatyr pä kristendomen, inte denna själv. Hennes religiösa vilsenhet
så
typisk för vårt lands yngre intellektuella
framgår av hennes avslutande vädjan, att kristendomen skall lämna- plats för en Gud, >som inte
bara påstås vara god utan också skildras, som om han vore det, dvs. en som
utsträcker sin nåd och frälsning till alla människor, oberoende av deras

tro på honom och större eller mindre moraliska förträfflighet. Kan en
inom kristendomen? Detta är en fräga till teologerna.>

sådan Gud rymmas

Det är väl snarare en fräga till småskolelärarinnan: svaret finns i varje
katekes. Kristendomen är över huvud ingenting annat än tro pä en Guds
godhet av just detta slag, manifesterad i den människovordne Frälsaren.
Orn att lid,a

I ett par genom

de brinnande personliga tonfallen avväpnande och

vin-

nande artiklar har professor Ingemar Fledenius i DN skrivit om vad han
kallar >kval-terrorismen>>. Han pekar på att man numera tillskriver de
själsliga lidandena >ett högt värde> och citerar Augustinus: ,Å, vilket
kors att intet kors hava!> Han tänker hte på den banala läran, att vi
först genom lidandet Iär oss rätt leva. Vad han vill komma åt, är läran
atr. >vätt inre och själsliga lidande måste vara riktigt stort och långvarigt
och d,et Iär aldrig bli riktigt glömt>, detta bl. a. därför att >man kan
-inte lära sig förståelse och medlidande utan att själv vara lidande>. Han
menar, att denna kval-terrorism vill beröva oss vår livsglädje och vårt
levnadsmod. Egentligen är kval-terrorismens innebörd >ett egocentriskt
odlande av sensibiliteten, en kontemplation av ondskan för dess egen skull,
allt i förening med den mest cyniska ringaktning för vad som dock uträttats av nyttig verksamhetr.
När Hedenius angriper, vad han kallar >ångestatleterna>, som är så
gripna av sin egen ångest, att de glömmer sin plikt att kämpa och göra
motstånd mot det onda, har han vår sympati. Men när han tillskriver
kristendomen denna kval-terroristiska lära, tar man sig för sitt huvud.
Kristendomen skulle driva en glorifiering av >både kroppsligt och själsligt
lidande> ! Detta är felaktigt och visar, att Hedenius inte känner kristendomen. Kristus inskärpte hos sina l*jungar glädjen. Helgonen gör detss pl2nqiskus eller Katarina av Siena. En kristen som gräver
samma
sig ned i sitt eget lidande och tror sig bli finare eller andligare på den
vägen, blir mycket hårdhänt råttad av sin biktfader. Allt sådant är ren
och en synd av mycket betänklig art, eftersom
själviskhet, ren synd

-
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den grinsar till fiirtvivlan, till f<irestillningen om
niskornas lycka och frid eller att Gud Ir maktl<is.

att Gud icke vill miin-

Nir kristendomen ser med vcirdnad pi lidandet, Ir det nigot helt
annat den tinker pi. Ingen skall siih"a lidandet
det llr nog komma
indi. Endast den sjuke fdrsciker samla pi lidande. -Men nlr lidandet kommer, kan det m<itas pi olika sitt. Kristendomen vtirdar helgonen, som
lugnt accepterar sitt lidande, dirfor att de vill offra sig sjllva och blra
mer In sin egen bcirda, ddrf.6r att de tillsammans med Kristus vill bira
mlnsklighetens hela syndabiirda. Denna iskidning har inte det ringaste
att gora med den kusliga kval-terrorism som Hedenius talar om, och som
endast torde fiirekomma bland rubbade eller andligt mycket f<iriidda stackars minniskor. Ingen lirofader, ingen prlst, ingen biktfader skulle i
nigot som hel$ sammanhang vilja fiirsvara en sidan andlig sjilvstympning.

AUGUSTINUS OCH VI
man anslir en mansilder till 40 3r, ir det nu precis 40 mansildrar, sedan Aurelius Augustinus f<jddes i Tagaste i Norra Afrika.
Det var ir 3J4, f<ir 1600 ir sedan.
Vilken roll spelar Augustinus for oss?

(l*
\-/

Det Ir mirkligt nog, attd", *Jr"rrra hos S:t Augustinus yppar sig
just i hans djupsinnigaste teologiska verk, i hans De trinitate libri XV,
hans >femton bcicker om Trefaldigheten>. Just di han behandlar den
sviraste av alla kristna liror, visar han sig yara en modern mlnniska.
Vem skulle i v&ra dagar vilja tvista om Gud Fader och Gud Son och
om deras inb<irdes fcirhillande? Vem retar nu upp sig pi trinitariska problem? Vem av oss kan fatta, att omkring ir 1000 detta filioque (och frin
Sonen) kunde spela en sidan roll vid sondringen av den iistra kristenheten frin den Romerska kyrkan? dsterlandet hakade sig fast vid att den
Helige Ande endast utglr frin Fadern och ville inte folja med, nir Rom
ldrde, att han utgir frin Fadern och fri.n Sonen. Ett trinitariskt problem
bidrog till de kristnas f<irsta stora och i dag lnnu inte <jvervunna s6ndring, till den si kallade orientaliska schismen. Det ir svirt f<ir moderna
mlnniskor att begripa nigonting sidant.
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den tiden di Augustinus sig dagens ljus, disav badgummor och bagarlirlingar; etminstone
antyder Gregorius av Nyssa nigot sidant. I dag Ir det helt annorlunda.
Vi vill inte lingre f<irlora oss upp pi virldsfrlmmande hOjder. Vi har
uppteckt oss sjilva. Det egentliga studiet f<ir mlnniskan ir minniskan,
skrev en av vira forfattare. Vi kinner det, som om vi hade vaknat ur en
scimn. Det 'd.r, vad vi kallar det moderna. Vi lever mera medvetet In forna
slikten; vi vet mera om jaget. Vi ir icke hngre littrogna. Mer in de
gamla besitter vi oss sjllva.
Just detta, forsjunkandet i det minskliga jaget, finner vi hos Augustinus. Det i oss som vi kallar det moderna, fascinerar ocksi hos den store
har fcir oss ingends fyller 16 folioband
afrikanen. Hans skriftsl
ting gammaldags <iver sig, ingenting nerdammat eller trikigt. De ir inte
som en gammal riddarborg, en borg i vilken vi nyfikna spankulerar omkring, men i vilken vi inte f.or allt i virlden skulle vilja bo lingre. Det
m& vara, att det i Augustinus' verk finns mingt och mycket som Passar
endast f<ir hans tid; det vlsentliga hos biskopen av Hippo kunde dock
ha skrivits i dag. Man har kallat honom den fcirsta moderna mlnniskan.l
Han Ir det.
Med Augustinus har den vlsterlindska minskligheten, och dermed
mlnskligheten overhuvudtaget, trlngt fram till ett dittills ej erovrat skikt
av sitt eget inre. Med denne afrikan har den minskliga sjilen kommit
fram till ett nytt stadium i sitt vlxande. Med honom fiirverkligades genombrottet till det som vi betecknar sisom modernt. Ett dittills obekant
intresse fcir psykologiskt skidande in i det inre och i djupet har med honom uppkommit. I honom klnner vi igen oss sjllva. Fiir Augustinus har
rnlnniskan som aldrig forr infor sig sjilv blivit ett under.
Men nu ir det mirkvlrdiga detta, att det moderna hos Augustinus
iven visar sig vid det skenbart mest omoderna stoffet. Det faller i <igonen,
att hans med oss befryndade ande rikat i eld dver problemen betriffande
Guds trefaldighet; det verk han skrev dlrom har under tvi decennier
sysselsatt honom, frin ungefir &r 398 tillS,r 417. Det typiskt augustinska,
det moderna hos honom, har tagit sig uttryck just i hans spekulationer
iiver Treenigheten.

Pi

300-talet, alltsi

kuterades teologiska

ftigor

Det var inte si, att Augustinus forst hade att skapa en teologi om detta
imne. Den fanns redan. Tre och ett halvt irhundrade hade ju forflutit,
sedan den kristna tron hade fiirkunnats. Grubblande minskligt fcirnuft

'

Jfr Alf Ahlberg: Augustinas den fdrsta moilerna niinniskan.
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igenom vad den kristna predikan och framfiir allt dess aurentiska utslag i Nya Testamentets skrifter frambragr om Gud. Man hade
redan uttryckt det i den formeln, att, en Gud d,r i tre personer. Den kristna
tron lr ju stringt monoteistisk; d;rfAr bekinner den ett enda gudomligt
visende. Och den 'dr tro p& iterlosningen genom inkarnationen och korsoffret; ftirutsittningen derfor 'dr, att det finns tre personer i gudomen.
hade

Nu vidlider en egendomlighet den gudsid6 som ligger till grund frir
den kristna fcirkunnelsen; och den kan verka <iverraskande. Det finns
nimligen ingen parallell till den trefaldige Guden i den minskliga erfarenheten. Bland de foremil mlnniskan mdter omkring sig finns inget
enda vlsende som existerar itre personer. Dir vi tt'a#ar pi tre personer,
har vi alltid tre olika visenden framfdr oss. DIr det finns ett enda vesen,
finner vi ocksi alltid endast en person. Den kristna bilden av Gud ligger
alltsi bortom mlnsklig erfarenhet. Den tillh<ir det hemlighetsfullas sflr.
Dlrfiir miste man soka jimf<irelser. Aven om en verklig trefaldighet
i enheten ej fcirekommer i vir empiri, si kan man Indi hoppas finna vissa
motsvarigheter dirtill. Visserligen kan vi inte skaffa oss ett enkelt och
litthanterligt begrepp om den gudomliga verkligheten; men vi kan inom
vir vidd s6ka sammanhang, som hjilper oss att fi en aning om vad det
vill siga: en Gud i tre personer.
Just hir ligger den helige Augustinus' sirskilda betydelse: han har funnit nya jimf<irelser; si nya, att de alltjiimt verkar pi oss som daggfriska
blommor. An i dag har de den tjusningskraft som 1r utmirkande f6r allt
nytt. De ir hlmtade frin den omkrets som filr oss ir evigt ung och
evigt ny: frin oss sjilva, frin minniskan.
Med den trefaldige Guden, si hade man sagt fdre Augustinus, ftirhiller
det sig pi ett liknande sltt som med rot, stam och krona, vilka, ehuru
de ir varandra olika, ?indi bildar ett enda trid. Det 1r med Gud ungefir
som med elden, och med skenet som utgir frin elden, och med virmen
som den utsprider. Pi detta och andra vis frirsokte den for-augustinska
teologien pi sitt och vis f<irklara den gudomliga hemligheten. Den holl
sig vanligen till den yttre erfarenheten. Augustinus tog det oerhorda steget att vilja sina jlmfiirelser at ifrin minniskans inre, ift5;n det som vi
vet om oss sjllva, och som vi upplever inom oss. Strukturerna och processerna inom den minskliga sjilen blev for den oforliknelige afrikanen
till bilder, passande for den gudomliga Trefaldigheten.
Minniskan ilskar sig sjilv, pipekar Augustinus. Hon 1r en ilskande,
esh hon ir bidadera genom kerleken.
och hon ?ir tillika den ilskade,
- och kerleken dsssl tre'ar ett. Pe
Den som llskar och den som Slskas
ett liknande sitt ir Fader, Son och Ande ett i Gud. - Minniskan ar ande,
- ha kunskap om sig
si llr At'tustinus oss; men det'ir anden givet att
L'4
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sjllv; det ir utmirkande for den att dragas mot sig sj?ilv i kerlek. Ande,
dessa tre ar ett. Ungefer pi samma
sjilvmedvetande och sjalvk?irlek
sitt 1r de tre hypostaserna i Gud-ett. Och: minne, insikt och vilja ir
Det vi ber i minnet, ir som
i oss inte tre visenden utan ett enda visen.

sig sjilv vilande skatt. Di vi i erinringen gor oss en klar bild av
nigot dirav och tlnker p& detta, si utgir dlrmed insikten ur minnesformigan. Pi dylikt sltt utgir i Gud Sonen frin Fadern. . .
Hir har det typiskt augustinska trlngt in i teologien. Det som Augustinus finner i sitt eget inre, det anvinder han i sitt teologiska tinkande.
Dirmed fir minniskan en ny roll inom teologien. Nu befinner hon sig
i den heliga vetenskapen inte lingre bara som ffi,gande och granskande
subjekt utan tillika sisom verktyg. Teologiska objekt iskidligg<irs i mlnniskans inre liv. Pi det fdlt, d;r minniskan mest ir sig sjilv, i sitt inre,
avsl<ijar hon sig sisom den gudomliga hemlighetens avbild. Augustinus
ir den minskligaste av alla kyrkofiderna. Fiir utliggningen av trons diupaste mysterium hittar han det mlnskligaste medlet. Inom minniskan
sjilv upptlcker han avligsna <iverensstlmmelser med Treenigheten.
en

i

Det

iterstir att friga,hur han ,* r*,

fram till detta.

Redan fore Augustinus fanns det vissa element till ett >psykologiskt>
iskidliggorande av Treenigheten; genom sjilva den kristna predikans ord
synes nigot sidant ha framlockats. Att uppfiira hela byggnaden var ftirst
den geniale afrikanen i stind till. Han kunde lyckas, darfdr att han hade

uppteckt minniskan. Det som fcir honom blev till jimfiirelse fcir den
gudomliga hemligheten, det hade han pi forhand blivit varse i den egna
sjllen. Det nya i hans treenighetslira kunde lyckas, dirfiir att han var
Augustinus!
Men hur hade han kunnat bli det? Hur kunde de minskliga fcirutsittningarna for det speciellt augustinska bearbetandet av den kristna sanningen uppkomma? F<irblir minniskans vindning init f<ir oss en av de
minga historiska tillfiilligheter, som vi blir fiirvinade <iver, som vi har
lov att vara glada f6r, men som vi lr ur stind att tora tillbaka till sina
historiska fundament? Miste vi ta den helt enkelt sisom ett faktum?
Eller formir vi att fijrsti den? Kan vi f.orklara det augustinska genombrottet till innerligheten ur historiska faktorer?

Det kan vi. Kristi intride i vlrlden framkallade det antropol6giska
genombrott vi beundrar hos Augustinus. FIir, i Kristus, ligger den avgorande utgingspunkten.
Genom Kristus har Gud uppenbarat sig. Genom Kristus blev det uppenbart, att Gud ir kirleken, och att han llskar minniskan och sdker

1tt
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henne for att frilsa henne. Med Kristus har alltsi en kallelse till mlnniskorna kungjorts. Uppenbarelsen bestod diri, att den Evige har ropat
pi mlnniskan; si som han en ging kallade Abraham; si som en moder
ropar pi sitt barn. Abraham svarade pi den gudomliga kallelsen: hd,r dr
jag.D& han kallades av Gud, nimnde han sig sj?ilv. Och lven barnet svarar sin moder: jag kornmer. Yarje ging nir nigon ropar pi oss, svarar
vi med ett >jag>. Det gir inte pi annat sett. Under det att vi lyssnar
till nigon annans rop, hinner vi fram till oss sjilva. Di vi vlnder oss mot
den som har kallat pi oss, vlnder vi oss lven init. Under det att det sker
nigonting mellan. en annan och mig, f<irsiggir samtidigt nigonting inuti
mig. Detta inre skeendet ir bundet till det som kommer utifrin; pi
jdmllrelsevis
ett proscenium ir fd,rknippat med
samma sitt som
pi
scenen, miste tvirs igenom prosceniet. Anscenen. Den som vill upp
nars gir det inte.

Men m<ijligen skymmer en sidan jimforelse

som fcir ovrigt

ir

mera an att den kastar nytt ljus -<iver saken. Det ir av
oaugustinsk
vikt, att man omedeibart uppfattar sammanhanget. Di vi lyssnar till ett
rop, har den ropande vunnit oss; men lven vi sjllva har vunnit nigonting. I och med att vi vaknar upp av ett rop, har vi vickts till ett nytt
djup av det egna jaget.
Nu Ir det si, att Guds uppenbarelse i Kristus ar ett rop; den 1r en
kallelse, som slir ned i oss. Dirfor kommer den att bringa oss till oss
sjilva. Och eftersom en kallelses uppvickande kraft ir desto stiirre, ju
djupare den kerlek lr, som kallelsen kommer frin, kan ingenting si
vicka oss som Guds uppenbarelse. I den kallar ju den eviga klrleken.
Kristi framtrldande i vlrlden drog foljaktligen efter sig minniskans de-

finitiva uppvaknande.
Det miste bli k?int under historiens lopp. Eftersom mlnniskorna pi
ett unikt sitt var kallade i Kristus, miste de nigon ging definitivt ni
fram till sig sjllva. En ging miste i mlnniskans inre framtrida konturer,
som dessfcirinnan varit hdljda i dunkel. Nigon ging miste sjilens firrgrund frtmtrd"d.a tydligt mot den Guds bakgrund, vilken uppenbarat sig
fdr mlnniskan i Kristus. Nigon ging miste en Augustinus uppste!
Detta Ir svaret p& frigan, varifrin den augustinska innerligheten hlrrrir. Den ir konsekvensen av den kristna uppenbarelsen. Den 1r visserligen en biverkan; den bestir deri att prosceniet uppticktes. Uppenbarelsens visentliga verkan ir tron; den ir svaret pi Guds kallelse. Men
sisom biverkan har en ny innerlighet framgitt. En konsekvens i andra
psykologien, den psykologi
hand av den gudomliga uppenbarelsen ir
som gtir Augustinus till en modern minniska.

tt6

Augusti.nus ocb ui

Minniskan skall tas pi allvar. Det ir riktigt, att hon sjllv 1r det stlndiga foremilet fiir sitt studium och det nirmaste milet f<ir sin klrlek.
visserligen endast di det fcirstis augustinskt. Nir
Det moderna ar bra
Augustinus noga underscikte minniskosjilen, fiirblev den alltid f<jr honom vlgen till det iivermbnskliga; den varfor honom alltid nyckeln till
den vlrld som ligger bortom; f<ir honom var den prosceniet. Psykologien
var f<ir honom begynnelsestadiet och grundvalen fcir metafysiken. Han
sokte sjilen och Gud. Deuno et anhnano scire cupio, siger han isinaSoliloquia: Gud och sjilen lingtar jag efter att utforska. I och med att han
ilskar sjilen, nir han ut civer sjilen. Genom den nir han upp till Treenigheten.

Vi dlremot riskerar att forlora det absoluta f<ir sjilens skull. Vi Zir
frestade afi lAtu den hogt ilskade sjnlen bli vir avgud. Fcir oss hotar allt
minskligt att gi upp i det psykologiska och gi under i det. Dirfcir kan
just Augustinus visa oss vigen.
Han ir som en av oss; vi miste f<;rbli som han. Han 1r modern; vi
moderna minniskor miste vara augustinska

virherm

Kt)ster
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TEKNIKENS FRAMSTEG OCH
GUDSRIKET'
T At oss stanna vid tanken om >>framstegstron>. Minniskan har ett dubJ-f b"lt indamil. Sisom medborgare i himlen mi hon fiirvenra Guds rikes
ankomst i denna virld. Som medborgare pi jorden ir det hennes uppgift

att g6ra sig till herre iiver skapelsen. Kyrkans mil ar dfufOr att vilsigna
alla jordiska krafter, undandra djivulen herravildet <iver minniskornas
vilja och bereda vlg fiir den nya himlen och den nya jorden. Teknikens
mil iir att behirska jorden med alla dess krafter och rikedomar och f.8t rosorna att blomstra och rigen afi bera frukt pi tundran. Ar dessa tvi mil
fiirenliga? Ar inte minniskan hinvisad till att viga sina krafter it endera,
kommer inte de tekniska framstegen att verka som en broms pi det heligas
vlxt och tvlrtom?
Det ir egendomligt, att n:ir det giller framstegstron, har man iterigen
allt f<ir ofta uppehillit sig vid kristendomens negativa hillning. Att
1
Jfr artikeln Teknihen ocb Gud i Creilo l9J4 nr 1 (sid. t-14) och fiirfattarens bok
Mennesket og Teknikh-en (K<ipenhamn l9i0).
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Kyrkan Ir en fiende till utvecklingen, gir inte att diskutera. Att den
kristna tron Ir konservatismens mest trofasta bundsfdrvant pi alla omriden, ir en uppfattning som omfattas lingt in bland de kristnas egna
led. Men ir det si? Miste kristendomen enligt sitt visen grira motstind
mot det nya, bara ddrf.or att det dr nyttl
Fcir att besvara den frigan lr det n<idvindigt att understika de ickekristna religionernas uppfattning av vlrldsutvecklingen. Betraktar vi t. ex.
den gamla grekiska religionen, finner vi i den inte nigon klar uppfattning

Dir finns en mytologisk teori om virldens
uppkomst men inte nigon teori om dess mil. Virldshistorien rcir sig i
cirklar. Det som har varit skall fargi och iter komma igen, men nigon
avslutning finns inte. Men nir det inte finns nigot mil, kan det inte
heller finnas nigra framsteg i egentlig mening. Ett obestlmt framsteg
lr en logisk sjilvmotslgelse. Dirfor miste den grekiska religiositeten ge
upp infor virldsutvecklingen. Konsekvensen blir, att det eviga kretsloppet
brutalt utplinar resultatet av generationernas arbeten; minniskosliktet
som sidant kan inte ge sin egen dllvaro nigon mening. Det kan pi sin
hdjd bli tal om att den enskilda mlnniskan fcir sitt eget vidkommande
kan finna ett eller annat mil fiir sin privata existens. Men sllktet har i
sig sjilvt inget mil.
Denna konsekvens undgir kristendomen genom tanken orn Guds rike.
Redan i Gamla testamentet talas det i Jesaja om att det skall skapas >en
ny himmel och en ny jord>, och det slgs, att >liksom den nya himmel
och den nya jord, som jag (Gud) skapar, skall besti infirr min 6syn, si
skall eder avkomma och namn besti>. I denna fiirestlllning om en. ny
virld kan man med ritta se ett av judendomens viktigaste bidrag till
den kulturella utvecklingen i vir virldsdel. Det ir viktigt attli,gga mirke
till, att det i det anfcirda citatet inte ir fr&gan om nigon utplining av
generationernas arbete. Sl?iktet sjiilvt skall besti, och dess >namn> skall
besti, dvs. resultaten av dess arbete skall minnas f6r evigt.
Kristendomen iivertog tanken om den virldsordningen frin judendomen. Apokalypsen visar oss den nya himmeln och den nya jorden med
det nya Jerusalem som huvudstad. I denna nya ordning tlnker profeten
sig att all niid och allt elende har fiirsvunnit, men minskligheten er inte
f6rsvunnen, och dess strivanden och mcidor har inte varit frirgives. Den
ir tvirtom f<irutbestlmd till att i renad gestalt befolka den nya virlden,
den ir dess mil. S:t Paulus talar om att mlnniskan ager ett >medborgarskap> i himlen vid sidan av sitt medborgarskap pi jorden. Men Kristus
lir sina lirjwngar, att Guds rike redan finns inom dem, som en realitet
i denna vlrlden.
Pi dessa tankar bygger kyrkoflderna vidare, f<irst och frlmst S:t
om framitskridandets problem.
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Augustinus, som med sitt verk Ont. Gud.s stat gav hela den senare teologin en avgörande impuls till förståelsen av framstegen. Augustinus betraktar världsutvecklingen som en kamp eller tävling mellan >Guds stat>
och >världens stat>, där den sistnämnda inte får identifieras med den
politiska, konkreta mänskliga staten. Genom att världsförloppet består i
denna kamp, vars resultat är Guds stats slutliga seger över världen, fär
det en mening som utan vidare berättigar oss att använda begreppet
>framsteg>. Därför är kristendomen alltifrån sitt ursprung en progressiv
religion. IJniversums mål är bestämt, Kristus har kommit för att ge historien mening, mänskligheten har fätt en uppgift inte bara för den enskilda
människan utan för släktet.
Det viktigaste draget i denna kristna framstegsuppfattning är, att den
kristne inte blott förväntar en ny himmel utan också en ny jord. Därmed
har den frälst mänskligheten från den förtvivlan som måste vara det
att leva en jordisk tillvaro, som är ohjälpligt
oundvikliga resultatet
^y
dömd till undergång. Människan är enheten av själ och kropp, och kroppens arbete är inte någon mindervärdig sysselsättning, även om det är
det andliga livet som for till den högsta glädjen. Därför är den tekniska
verksamhet som vi hår dryftar inte dömd eller stämplad som mindervärdig
i kristen mening. Adam fick befallning att tekniskt utnyttja jorden. Det
är kristendomens budskap, att denna verksamhet inte är dömd till undergång utan finns där för att förbereda uppbyggandet ay den nya jorden.
Skall rättfärdigheten och freden härska bland människor, må deras materiella behov tillfredsställas, så att nöd och umbäranden försvinner. Men
detta kan blott ske med teknikens hjälp. Den kristne b<;r därför betrakta
den tekniska verksamheten som det medel Gud har givit honom för att.
att arbeta för den nya jordens tillkommande. Det fc;rhåller sig alltså inte
så, att tekniken är kristendomens fiende. Tvärtom är det så, att blott
genom kristendomen har tanken om den tekniska utvecklingen fått sin
egentliga mening.
Här måste man emellertid hålla fast vid något mycket viktigt, om
inte problemet skall få en ensidig och skev belysning. Det finns som framgår, inget tvivel om att kristendomen är verkligt progressiv, att den gett
förutsättningen för att framstegstron i det hela taget har kunnat uppstå.
Det gäller nu att samtidigt hålla fast vid, att kristendornen också är
eskatologisk, dvs. att den är på det klara med att människan i sig själv
är ur stånd att frambringa den nya jorden. Sagt på annat sätt: den nya
jorden förutsätter den nya himmelen. Den döper därför inte varje utvecklingsteori utan hävdar, att den materiella jordiska utvecklingen måste
inspireras av en motsyarande andlig tillväxt, vilken enbart är nådens
verk.
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Den nya virldsordningen kriver derf<ir inte blott teknik. Den kriver
ocksi
och forst och frimst
helighet. Minniskan ir i sig sjilv ur
- mot denna vlrlden. Det beror p& att
stind -att forsvara sitt herravilde
denna vlrldens form forgir, sjllva utvecklingen fcirindrar den och tvingar
mlnskligheten till att stendigt pi nytt eriivra vlrlden. Denna process
kan aldrig avslutas, om den inte stannas utifrin, dvs. av Gud. Det 1r vad
som menas med liran om den yttersta dagen, som inte bara ar domedag
6ver minniskans synd utan ocksi fullkomlighetens dag, di minniskan
efter Guds ingripande helt och fullt kan taga det rike i besittning, som
hon genom seklerna har kimpat for att erovra och hilla fast vid. Dlrf<ir
er tankeYr om den framitskridande utvecklingen inte en motsittning till
tanken om domedag. Evolution och eskatologi ir inte ofcirenliga motsettningar utan betingar varandra. En utveckling utan eskatologiskt mil 1r
ett hoppl6st f;iretag, eftersom minniskan slutligen aldrig kan fijrsvara
sina ertivringar. Men en eskatologi utan evolution er ett f6rtvivlat mil,
eftersom den upphlver befallningen till Adam och till hela mlnniskoslektet om att ta jorden i besittning.

Denna uppfattning om framster"rl, ,r"r.r, rr emellertid inte i alla delar
bevarad ofcirdervad hos kristenheten. Olika omstlndigheter har frin tid
till annan sdkt att f<jrvanska den. Den protestantiska visionen av vlrldsfcirloppet har eliminerat utvecklingen. Nlr domedagsbasunen ljuder, ljuder samtidigt ett absolut nej till alla minniskans jordiska bemiidanden,
de ir domda till underging. Protestantismen tillerklnner dirfiir inte
slektet nigot egentligt mil och liiper pi si sitt risken att gldmma bort

den nya jorden till fordel ftir den nya himmelen. Vi befinner oss hlr
vid roten till den kulturfientlighet, som 'dr ett. tydligt drag hos olika
protestantiska riktningar av pietistisk karaktir.

Marxismen har scikt att uppretthilla bide tanken om utvecklingen
milet genom att,li.ra, att utvecklingen ftir till det klassl<isa samhlllet,
i vilket all profit 1r avskaffad. Ingen kan her undgi
h6ra ett svagt
^tt
eko av den kristna llran om en ny jord. Men genom att marxismen eliminerar det civernaturliga elementet i tillvaron, niden, lr dess kamp ftir en
ny jord d6md att misslyckas, ty mlnniskan kan inte ni det fullstlndiga
herravlldet iiver den vidd som genom utvecklingen oavbrutet ftirlndras.
Och slutligen har den vulglrmaterialistiska framstegstron .
det som
vanligen kallas fOr >>framsteg>> ritt och slett
forvanskat-den riktiga
uppfattningen genom att hevda, att framsteg- bestir i ett automatiskt
hopande av nyttigheter. P6guy har hiri med ritta sett en kosmisk generalisering av den borgerliga kapitalismens sparmystik.
och
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Men framsteg bestir inte i att hopa materiella vlrden utan i en utveckling mot fullkomning pi sivlil det materiella som pi det andliga planet.
Och dessa framsteg sker inte automatiskt utan krlver en allt mer medveten insats av mlnniskoanden. Tron

pi att utvecklingen

sker automatiskt

innebir ett underklnnande av syndens realitet. Framitskridande bestir
inte bara i en materiell utveckling utan ocksi i att, som Baudelaire har
sagt, fcirminska arvsyndens spir. Om inte det materiella framitskridandet
har det andliga framitskridandet som fcirutsittning, kommer det att duka
under f<ir den onda viljan i minniskan och bli till f<irdlrv. Hlrvidlag intar ddden en slrskild plats. Genom att ddden stindigt omintetgiir minniskans fiirsok att vila i de samlade virdena, piminner den henne om att

framitskridandet inte ir bundet till ett sidant samlande, utan att det forst
Ir av andlig natur.
Utifrin denna uppfattning kan vi di slga till de pessimister som betaktar tekniken som andlighetens fiende och ett hinder fcir det andliga
livets fullkomning: tekniken ir inte Guds fiende. Tekniken ir Guds giva
till minniskan och i befallningen till Adam finns den uttryckligen erkend
som minniskans naturliga arbete. Tekniken finns till for att, fdrbereda
den nya jorden, som ir minniskoshktets enda mil. Och bara genom
tekniken kan detta mil forverkligas, iven om tekniken ensam inte ricker
till herfdr. Dirigenom kommer det mlnskliga arbetet i en ny belysning.
I mlnniskans svett och mijda kan vi inte blott se ett strafi fcir den synd
som har bragt v&r tillvaro i kaos. Arbetet finns till 6or att. forbereda den
nya jord, dlr syndens spir slutligen har utplinats, och det ingir derfOr i
sjilva iterldsningen som en n<idvlndig del. Nir S:t Paulus talar om att
det som fattas i Kristus-bedrdvelser vill han
sp6s6sl1
utfylla med
- sig bedrirvelsin egen kropp, kan vi deri inte b{ott se viljan-till att p&taga
ser fiir Kristi skull och f<ir att han ir en del i Kyrkan som lr Kristi mystiska lekamen. Vi miste ocksi se ett erkennande ay att arbetet iger sin
sjilvstindiga betydelse i iterliisningen.
Kristus tog pi sig syndens straff och befriade minniskan frin det.
Men han skapade inte sjilv ordning i det kaos som synden har Frdtagit
virlden. Detta uppdrag iiverht han it minniskan, som fylld av nidens
inspiration med teknikens hjilp skall arbeta pi att reparera skadan. Varje
ging som den tekniska utvecklingen gor ett viktigt framsteg, ser vi inte
deri ett nytt avfall frin Gud utan tvertom etr nytt mede'l att fr&nta
synden nigot av dess herravllde civer den jordiska tillvaron. Den syntetiska
kerhin och de nya lantbruksmetoderna liter oss bekimpa svllten mer
effektivt in forr. Medicinen hjiilper oss i allt h6gre grad atr fdrdriva
d<iden. Detta frilser inte minniskan frin syndens strafi, ty det har blott
Kristus gjort, utan det hjiilper oss att fcirliisa minniskan genom att avoch frlmst

l6t

Olal
ligsna syndens spir.
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Dlrfdr tillkommer det inte den kristne att

modliist

i passiv resignation eller frirtvivlan 6ver att denna
virlden befinner sig i det ondas vilde. Det Ir tvertom hans uppgift att
sdrja f<ir att det v?ildiga framitskridande och den utveckling som ligger
gomda i hans religion kommer att ha Lsyftad verkan.
Det Ir inte nigon tillfillighet, att det just blev den kristna kulturkretsen som fick sig den moderna tekniken anfcirtrodd. Si skedde med
avsikt. Ty blott kristendomen bland alla religioner vet, vad den skall
anvinda tekniken till. Den kristne i nutiden vinner intet genom att dra
sig tillbaka frin de uppgifter som vintar pi honom i vidden
vlrlden
- resignera
forlorar mycket om han giir det. Det ir inte hans uppgift att
utan att arbeta for att den moderna tekniken kommer att inta den plats
i iterlcisningen som Gud har bestlmt for den. Liksom kyrkof?iderna erdv*
rade sin tids kultur och insatte den i den kristna syntesen, mi nutidens
kristna er6vra den tekniska kulturen och med dess hjilp arbeta pl att
upprltta allt i Kristus. Att denna uppgift miiter motstind, b<jr inte fi
dem att fiirtvivla. Kanske dr det vixande morctAndet just ett tecken p&
lagga handerna

skcitet

att f6rldsningens bundna energi bi;rjat att arbeta.
Men nlr detta ar sagt er det ocksi n<idvindigt att varr'a filr en alltf6r
optimistisk syn pi teknikens prob'lem. Den tekniska vlrldsordningen lr
bestimd att ingi i Guds rike. Men ingen siger, att den kan marschera
derin med stormsteg. Den ir inte ond i sig sjilv, men den har mist utveckla sig i en period, di de kristnas andliga energi kanske var svagare
in nigonsin. Detta fir de kristna nu umgllla. Hade de omedelbart satt
in all kraft p& att f<irsti det nya tidsskede som h<;ll p& att bryta frarn,
hade tekniken knappast kunnat utveckla sig si fullkomligt oberoende av
kristen moral som fallet blev. Resultatet har blivit, att teknikens min
ofta stir frimmande infcir kristendomen, och att de troende inte lingre
vet hur de skall gripa sig an med de tekniska problemen. Bara till en
ringa del klnner vi nyckeln till teknikens virld. Vi finner den inte heller,
fcirrin vi har skapat en teknikens filosofi och en teknikens teologi, som
stir i full 6verensstlmmelse med den minskliga naturen och den kristna
uppenbarelsens belysning av tillvaron. Vi finner den inte heller, om vi
inte stindigt piminner oss att det tekniska framitskridandet fijrutsitter
ett moraliskt framitskridande, och att det moraliska framitskridandet i
sig sjilvt ir ofullkom'ligt och virdelirst om det inte har sin grund i ett
framitskridande i helighet.
Att fullanda Kristi verk ir inte nigon ringa uppgift. Det fiirde Kristus
sj?ilv till ett kors. Den kristne som vill frinta synden dess herravilde tiver
den Sterlcista vldden, kan inte .venta att slippa bil'ligare undan. Han mi
dela den nuvarande tidens lidanden av andlig och materiell art lika si vil162
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ligt

som Kristus bar

sitt kors. Han mi bringa dem som ett offer. Bara dd;ratt gora dem fruktbringande

igenom kan han giira sig f<irhoppningar om

i

iterltisningens verk.

Denna syn pi forhillandet mellan kristendomen och den moderna
vlrldens problem har kommit till ett utomordentligt klart och bestimt
uttryck hos den sommaren 1949 bortglngne irkebiskopen i Paris, kardinal
Suhard, i hans herdabrev Essor ou ddclin de I'Eglise frin vintern 1947.
Kardinalen betraktar den nuvarande krisen som ett utpriglat iivergingsfenomen. De tvi v?irldskrigen utgjorde avslutningen pi en epok i vlrldshistorien. De markerade en vidd som gick under. Renissansen ir omsider
ftirbi
vi mi yenta nAgot nytt. Ffan emotser en ny virldsordning, dir
- har blivit en enher och der mlnskligheten derfiir fiir fijrsta
jordklotet
gingen i historien iiger miijligheter att bli en stor f.amilj. Men med denna
nya tid uppstir nya uppgifter, ocksi for de kristna. Det kan redan nu
spiras frigestillningar, som var for sig 1r lika felaktiga och cidesdigrabide
firr vidden och for kristendomen.
Den ftirsta kan man beteckna med ordet >preventiv isolering>. Anhingarna hirav cinskar mest av allt att bryta med den olyckliga vidden och
lita den gi sin egen ging. De vill vinda tillbaka till traditionella former
fiir det kristna livet, iinskar att det andliga livet sker exklusivt, pi det
virldsliga livets bekostnad, och ir mycket hanforda i medeltiden, som f<ir
dem framstir som den kristna traditionens hOjdpunkt.
Denna hillning gcimmer en inre motslgelse. Under medeltiden fullbordades en av de st6rsta intellektuella bedrifterna i kristendomens historia
inlemmandet av den aristoteliska filosofin i renat skick med det
kristna
andliga livet. Det i,r di,rf6r svirt att se, hur man kan vara hitnf6rd over medeltiden och samtidigt 6nska dra sig tillbaka frin sin egen tid
och dess problem. Det ir i varje fall en hillning som var ganska frdmmande fcir medeltiden sjllv. Om
som den kristne tror
alla mlnniskor Ir brtider, mi det vara den- kristnes plikt att stilla -sig solidarisk
med minsklighetens nuvarande svirigheter och efter all fiirmiga arbeta
p& att tivervinna dem. Det kan inte framkomma nigot konstruktivt gott
ur en sidan isolering, och virlden kan inte fcirbittras genom pessimism.
Man mi ibland friga sig sjllv, om denna hillning verkligen dikteras av
uppriktig lengtan efter att. fiir<ika Guds ira
eller av lingtan efter en
- anstrengande i andligt
svunnen tillvaro som var mer behaglig och mindre
eller materiellt avseende.
Den andra felaktiga frigestillningen 5r diametralt motsatt den fcirsta.
Den vinder sig med f<irakt mot alla dr<immar om att vinda iter till en
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svunnen tid och s6ker tvirtom pi alla sitt modernisera Kyrkans traditionella teologi och kult, som inte hngre anses fdr >tidsenlig>.
Man miste ge denna riktning det erkinnande att den inser det omiijliga
i att fly frin den moderna virlden och att det Ir hlr striden skall sti. A
den andra sidan lr det svirt att fiirsta, Yad som menas med talet om att
modernisera kristendomen, om man inte dirmed menar nigot si sjilvklart,
som ett Evangeliet naturligtvis btir fiirkunnas pi ett sprik som folk kan
fatta och med begrepp som ligger innanftir minniskans horisont, eller som
genom en viss undervisning kan ftiras inom riickhill. Men menas med
denna modernisering att Kyrkan har att vilja mellan att omvandla sin
eller atr fdrvandlas frin en levande makt i minniskornas
dogmatik
medvetande till en religi<is kuriositet eller kanske helt f<irsvinna, si blir
fr&gan om man kinner sig mest bunden av sin lojalitet mot det evangeliska budskapet eller av cinskan attbevara ett visst religiiist inflytande iiver

massorna. Denna riktnings talesmin ir fiirmodligen i fird med en utveckling, som konsekvent fdr dem <iver i modernismen. De riskerar att
glcimma bort, att >. . . det finns ett li;senord som Gud viskade Adam i otat,
som det ena sllktet skall ge till nista, och som skall avkrivas dem pi
domedag>. Men ir man inre beredd att g& till grunden med evangeliet,
iven om detta skulle visa sig vara till stor ftirargelse f<jr kommande tider,
si som det redan var for judar och greker, si kan man lika si gott gi sin

vig med detsamma utan att skylta med den gamla skylten. Ftigan ir
emellertid, om man pi det sittet gir till grunden.
Varken isolering eller modernism [r derf<;r det r'itta kristna svaret pi
tidens krav. Kardinalen finner svaret pi fri,gan i vad han kallar fiir en
>centrifugal aktion>. Dirmed menas, att de kristna mL arbeta utifrin sina
egna grupper eller celler och ra stillning till varje uppdykande problem
var for sig pi alla omriden; genom att liilSa kristna synpunkter pi dem
fcirbereder de en ny helhetsuppfattning av tillvaron, som inte Ir identisk
med medeltiden, utan analog med den. Det ir med andra ord ett arbete pi
ling sikt som kriver mycken fiirberedelse och grundliga studier pi alla
omriden, inte baru teologiska eller metafysiska, utan iven sidana pi alla
de olika fackvetenskapernas omriden.
som i den f6religgande uppsatsen
Rirr det sig

speciellt om den tekniska utvecklingens problem, Ir kardinal Suhards svar positivt och inspirerande f<ir den kristne. Det heter:
>Den rad nya uppfinningar som ser dagens ljus btir den kristne inte betrakta enbart
blotta utslag av vetenskapligt forskarbegir, eller som nigot som inte angir honom.
De lger vlrde som uttryck ir en gudomlig tanke och mi diirfdr v'drderas utifrin den
roll de spelar i fiirkunnelsen av fr'ilsningens mysterium. De ir inte blott till nytta och
behag. De finns diir fdr att byggr upp en ny virld. Och det lr denna v':irlden och inte
som

nigon annan, som vi Ir kallade dll att fr'dlsa.
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Denna vlrlden 5r nimligen Innu lingt ifrin fr?ilst. Men det betyder hte att dess
2ir omdjlig. F<ir oss kristna ir den utveckling som fdrsigg&r varken fullkomligt
god eller fullkomligt ond. Virt sinne ftir realiteter slger oss, att den varken f<ir till det
fairkettrade paradiset eller till den fullstiindiga uppl<isningen. Liksom mlnniskan, vars
produkt den 5r, blr en hemlighetsfull dubbelhet i sig: hon kan priglas av nidens liv
eller av syndens dod. Det nya samhelle, som hiller pi att. trga form, kan bli Guds rike
eller satans rike,
Detta dilemma ir inte nigot nytt. Sedan korset blev rest, har historien stlndigt stiillt
miinniskor infiir detta avgiirande val. Men det lr fiirsta gingen som detta val fir viirldsomspinnande dimensioner, eftersom virlden ftir fdrsta gingen har blivit en enhet.>

frilsning

Denna syn pe den nya tekniska virldsordningen visar' att kardinal
Suhard med ratta har blivit ansedd som en av kristendomens pionjirer i
vir tid. Accepteras hans syn av de kristna som innu stir famlande och
osikra infirr den nya tiden, finns det skel att emotse framtiden med hopp.
De kommer di att In en ging kunna lemna livets praktiska och talande
bevis f<ir att deras tro verkligen ir i stind till att dvervinna vidden.
Olaf Peilersen

CHARLES DU BOS OCH

HANS DAGBOK
Ei publikationer inom det franska sprikomridet er mer efterlingtade
I'atr deolika delarna avkritikern Charles du Bos' lournal.I ir har

utkommit den femte delen, vilken omsPenner iret 1929, d& fofiattaren
blev 49 ir. Liksom de fciregiende delarna rymmer denna ett otal sjllvanalyser, psykologiska riin, intressanta notiser om det litterara och andliga
livet i Paris och en mingd diskussioner av klassiska f6rf.attare. Men boken
har ocksi ett utomordentli$ stort religi<ist intresse. Chades du Bos Ir
detta ir katolik sedan ett par &r tillbaka; liser man dagboken, kan man
i minsta detalj folja, hur han strlvar att ompr6ya sitt liv, tinka om sina
tidigare erfarenheter katolskt, prciva sina tankar thomistiskt och fastllgga
Guds hemliga strategi i hans tidigare liv. Det finns ytterst fi b<jcker i
virldslitteraturen som skenker en si klar inblick i en lysande begivad
intellektuells lingsamma genomtrengande av den katolska sanningen.
Du Bos fcirbereder detta ir en stiirre studie <iver abb6 B r e m o n d,
forfattaren till det lysande verket Histoire li.ttdraire du sentfunent religieux
tt-s43o74 Credo. 35:e5rg. Nr4.
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minga nyupptickter och dess nya syn pi Port-Royal,
uden
franska
skolan,> (dvs. framfiir allt kardinal B6rulle).
Pascal och
Som alla andra blev du Bos bliindad av den lerde och spirituelle abb6n.
Sirskilt blev han starkt piverkad av den kristna antropologi han fcirst
mijtte i Bremonds B6rulle-analys; man kan siga att han under sina sista
ir gjorde kardinalens syn till sin egen. Du Bos mlrker emellertid snart
under
nog, att de stringa thomisterna, sirskilt Jacques Maritain
er reserverade mot Bremond
denna tid Ir en av hans andliga ledare
och anser, att han delvis handskas for virdslcist med mystikerna och gor sig
skyldig till f<ir slarviga distinktioner mellan naturligt och overnaturligt.
Du Bos' firrsta impuls ir att fcirscika medla mellan de tvi ligren: >Jag
skulle mer ln nigot annat vilja mellan Bremond i ena sidan, abb6 X och
Maritain i den andra, vara intrumentet fcir en avsplnning, som kunde
f<;ra till uppriktig fiirsoning.> For du Bos ir detta en livssak, dirf.or att
han vet med sig, att hans egen omvindelse fiirbereddes och miijliggjordes
av intryck frin Bremonds biicker: dels hans Poesi,e et priire, som definitivt
och framfor allt
hans
bestyrkte tidiga intuitioner hos du Bos, dels
analyser av det strengt teocentriska gudsforhillandet
i tredje delen
av
hans jitteverk, den som behandlar den stitliga trion B6rulle, Condren och
Olier.
Du Bos fiirsiiker filrst utplina problemet genom att goru glllande, att
Bremond Ir >apologeten ad. esteros>> och ingenting annat, men han finner
snart nog att detta inte ir en tillfredsstlllande losning. Maritain hevdar,
att Bremond visar en farlig tendens att iflfora frimmande element i den
katolska liran samt att dessutom inom denna lira upprdtta en skiljande
grins mellan vad som f<irefaller honom essentiellt och vad som forefaller
honom mindre viktigt eller rent av beklagligt. Maritain sitter m. a. o.
if.riga, om Bremond inte hade en dragning it teologiskt kitteri; den som
hst Bremonds senare publicerade brev, finner till sin hlpnad, att hans
msn inls
teologi var minst sagt liberal. (Det ir detta drag som f6rklar31
hans
ursinniga
nidbild
av
Bremond
i
roman
urslktar
Bernanos'
Georges
L'irnposture.) Maritain menar ocksi, att Bremond inte si sillan forringar
sina hjiltar, grir dem f<jr minskliga, alltfiir mycket gor psykologi av
deras mystiska grundupplevelser. Du Bos invinder, att Bremond kanske
bara p& detta sltt vill gtira dem littitkomligare fcir sina prolana lisare:
han ir ett slags fromhetens och det mysdska livets Chardin, som >>strlvar
efter att tvinga ned det iivernaturliga i det odmjuka, dagliga ljuset av
det visar sig
Bened.i.cite>. Du Bos lr emellertid djupt orolig; ryktet
- des Sai,nts av
sedan vara felaktigt
uppger, att Bremonds Mdtapbysique
- som klttersk i Rom. Bremonds svirighet ir emelvissa forskare anmilts
lertid i sista hand hans ovilja mot strlnga distinktioner, hans psykologien France med dess
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serande: han gor silunda, enligt vad Raissa Maritain pipekar, ingen ordentlig grinsdragning mellan b6nen och de autentiska mystiska tillstinden.
Denna diskussion om Bremond er i och f<ir sig intressant, men den har
hir berorts fuamtor allt darfor att den ocksi ir ett uttryck fiir en djupt
liggande oro hos du Bos sjllv. Har nimligen Maritain ritt i sin kritik av
Bremond, si betyder detta, att en stor del av du Bos egna fcir-katolska

erfarenheter miste betecknas som suspekta; sjilv har han alltid velat
betrakta dem som tecken p& att Guds ande anonymt verkat i hans sjll.
Men inte nog med detta: skulle Maritain restlost ha rdtt, betyder detta
ocksi, att just den sorts litterlr-psykologiska analyser, i vilka du Bos
sjilens
excellerar, helt enkelt gir vid sidan av det enda nirdvindiga
innersta liv, de andliga verkligheterna. Och detta'dr nigonting du Bos till
intet pris vill erkinna, eftersom han 'ar medveten om att han ensam i
Frankrike hos de stora diktarna uppticker och fastligger just det andliga
livets egenart och virde, medan alla andra fastnar i estetik eller psykologi.
Problemet ir helt enkelt: finns denna grins, som paret Maritain efterlyser, eller kan verkligen >den inre observationen>> ni fram till och uppticka det metafysiska? Du Bos erkinner, att Maritain har ratt, di han
hevdar att det endast ir genom analogislut vi kan bilda oss exakta f<ire-

stillningar om det iivernaturliga; men nir Maritain tilligger: >vilket
omride den naturliga intuitionen aldrig kan ni fram till>, blir du Bos
tveksam. Han ger en ytterst fin analys av sitt eget intellektuella liv, som
lit yara att han villigt
i allt visentligt har intuitionens karaktir
- fram till sanningar miste
erklnner att intuitionen ftir att verkligen ni
st<idas av viljan. Maritain s.varar, attman ju i sista hand indi aldrig med
sikerhet kan avgdra, vilken fond av nid som ligger bakom vad man sjllv
uppfattar som endast en >>spiritualit6 naturelle>. Du Bos erklnner genast,
att det natudigtvis ytterst aldrig kan finnas psykologisk utan endast
religi<is kausalitet.

Problemet fir sin ldsning den 29 juli. Du Bos berittar att, han eter
fr&gar sina vinner Maritains, om kyrkan har nigon kodifierad lira om
> den naturliga andligheten>. FIan fir svaret, att detta inte ir fallet, men
att det ir uppenbart och fastslaget, att en sidan natudig andlighet
aldrig kan ge >experimentell kunskap> om Gud eller fora fram till mystikernas >union transformante>. Du Bos har fram till denna punkt envist
fasthillit vid, att hela hans tidigare utveckling gitt i tecknet av denna
>naturliga andlighet>; redan i slutet av juli 1927 tyckte han sig uppleva
just denna
enligt Maritain otinkbara
>sxpslirnentella kunskap om
Gud>. Men- i detta <igonblick fir han lcisningen:
han har ingen r'att att
mot Guds nid sltta upp en naturlig andlighet, ty allt ir nid.
I sjiilva verket kan man inte utan de finaste distinktioner och de fcir-
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siktigaste reservationer nlrma sig det omride som du Bos kallar >la spiritualit| naturelle>. I en genial passage har F 6n 6 I o n en ging gjort ett
f<irs<ik att inringa det minskligt sjilsliga.
>!ag ir inte, min Gud, det som Ir; ack, iag ar nara nog det som inte ir.
Jag ser mig sj?ilv som en obegriplig ort mellan intigheten och varat: jag
Ir den som har varit; jag ir den som kommer att Y^rai iag dr den som
inte lingre Ir den han varit; jag'itr den som innu inte lr, vad han komvad ir jag? ett nigot som inte kan
mer att bli; och i detta mellanlige
hejda sig sjilv, som inte har nigon konsistens, som forrinner snabbt som
vattnet; ett nigot som jag inte sjelv kan gripa, som undflyr mina egna
inte lengre
just som jag skall gripa det och uppfatta det
hender, som
jag kan
borjar;
iigonblick
det
i
samma
f<irsvinner
fu dir; ett nigot som
nlrvafix
och
med andra ord aldrig ett enda <igonblick finna mig sjlilv
rande infcir mig sjllv och siga: lag dr.>
F6n6lon tilligger:
>A, vad jag'i,r f.jdrrun din evighet, som ir odelbar, oiindlig och stlndigt
helt nirvarande! Vad iag'tu f.ituran ocksi frin mojligheten att forsti den.
Den undgir mig, just dirfiir att den ir sann, enkel och o?indlig; pE
samma sitt som mitt visen glider mig ur hinderna, ddrfor att det ir
sammansatt av olika delar, blandat av sanning och logn, vara och intighet.>>
Det Ir om denna hemlighetsfulla virld som Francis ThomPson
skriver:
O world invisible, we view

thee,

o world intangible, we touch thee,
o world unknowable, we know thee,
inapprehensible, we clutch thee.

Bremonds geniala grepp

Ir

att han biirjar just dar profanhistorikerna

och profanlitteraturhistorikerna slutar. FIan intresserar sig fiir den stora
individen f6rst i den min han'ir >capable de Dieu>. I sitt kapitel om
Marie de I'Incarnation skriver Bremond: >Hon griper sjilen just dir La
Rochefoucauld slipper den, dvs. pi tr<iskeln till det verkliga inre livet.>
NIr du Bos gjort bekantskap med Bremonds storartade revy iiver det
andliga livets giganter i fransk historia, grips han av leda infiir de gallerier
som Sainte-Beuve och alla hans efterfciliare millat. Ja, mer In si. Han dras
alltmer till engelsk litteratur, di.rf.or att han di.r pi ett helt annat sitt in
i fransk finner den andliga dimensionen i dikten. Livet lr. far du Bos den dal, i vilken vir sj?il blir till. Dikten ir ett
med Keats' definition
- fdr mlnniskan att komma underfund med sin
av de viktigaste medlen
sjlls visen och <ide och att dverftira denna djupa kunskap till andra
minniskor.
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Frin denna utgingspunkt blir den franska klassicismen en horr6r: dir
allt utom andligt liv. Du Bos accepterar
finns skcinhet, psykologi

man
Bremonds grinsdragning mellan antroPocentrism och teocentrism
iinskade, att biskop N y g r e n ville observera denna lktkatolska debatt!

och menar, att Montaigne genom sin ofcirmiga att anknyta till den
str6mmen hos t. ex. FranEois de Sales eller kardinal B6rulle
gjorde det miijligt f<ir Malherbe och klassikerna att alltmer begrinsa
och avkonkretisera begreppet >>6tre universelr. Den tragiska grundf<irvillelsen i klassisk fransk litteratur Ir den, att man f<;rblandat det djupare
jag, som Thomas tilliter minniskan att ilska och odla, med >l'amourpropre>. Efter klassiciteten har fransk litteratur avvisat >the pilgrim
soul>, mlnniskan i hennes typiska situation av >metafysisk ingest>. Du
Bos kan rent av fiirledas att sega, att genomsnittsfransmannen lr >un
6tre non spirituel, aussi peu capable au fond de concevoir Dieu que de
concevoir Satan>>. Sainte-Beuve hade r'dtt, di han skrev: >Gud Ir inte
fransman>>. De enda forfattare i Frankrike, som motsvarar du Bos' krav
pi en andlig djupdimension, Ir Pascal, Joubert, Gu6rin och Baudelaire.
Fcire sin dod hann du Bos framstllla sina meningar och iakttagelser i
systematisk form. Det skedde i fyra fcirellsningar, som ursprungligen
hitls i en amerikansk universitetsmiljii, men som senare utkommit under
titeln Qu'est-ce que la littdrature (Plon l94t), och som trlnger lingt
djupare in i frigan om diktens sanna vlsen och val<ir in hela den s. k.
nya kritiken. Litteraturen Ir ingenting annat in minniskans andliga liv
i det <igonblick det nir medvetande om sig sjiilv i en genial mlnniskas
sjll. Utan livet skulle dikten fiirlora sitt innehill, men vad vore livet
ett vattenfall, meningsltist och oindligt, om6jligt att
utan dikten
- sig lr den tidsexistens, i vilken vi ir insatta, ett fl6de
tolka. I och f6r
utan innebcird; tack vare dikten nir den kontakt med det eviga. I sin
Keats and, Shakespeare har Middleto n Murry utvecklat, att de stora
diktarnas andliga historia Ir det viktigaste avsnittet av mlnniskosjllens
historia, och att det Ir diktarens ande som i sista hand beriir oss: diktarens
ord lr identiska med hans ande. Men denna ande 'ir inte itkomlig fiir
Sainte-Beuves eller Le Rochefoucaulds psykologi. Sj?ilen finner i sig sj?ilv
;is mer jag sj?ilv In jag sjrilv>. Pi
nigon som
med Claudels ord
denna punkt m6ter diktens >naturliga spiritualitet> den djupare Gudskunskapen: det finns ingen st6rre uppgift far kritikern In att upptecka
och belysa detta hemliga skeende. Llgger man vid varandras sida de stora
diktarnas livsmaterial i konstnedig form och mystikernas erfarenheter,
skall man finna, att diktarna tr'inger fram till sjiilva porten till det gudomofta i vdrdnad men utan att fdrme se.
liga men i regel stannar d*
Diktaren klnner sig i sina h6gsta dgonblick som mottagare, som lyssnare

-teocentriska
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och iterskapare. Detta hiiga tillstind er den naturliga motsvarigheten till
mystikernas jagd6d och kontemplation, i vilken Gud ensam talar.
Fcir att ldsa denna sin uppgift miste kritiken begagna helt andra metoder och instrument iin id6- eller formanalysen i gammal mening; inte
heller den semantiska analysen av betydelsemingfalden hj?ilper har. Du
Bos utbildade i sjllva verket en helt ny metod, l&t vara att man fir stuhans essayer ir i regel tilldera den frarnf& allt i hans dagb<icker
komna, innan hans instrument var slipat. Han vill en tolkning, som ir
)>un acte total auquel contribuent toutes les ressources de I'intelligence,
toutes les antennes de la sensibilitl,la capacit6 de dilatation de f ime elle-

m6me>. Det glller att tringa ned till och f.atta sjilva det >Yegetativa liv>'
cirkulerar genom allt han 96r, att fotoofta skalden ovetande
som
gratera denna underhavsflofa, att beskriva inte bara det verk som fiire-

tillstind det framkallat hos llsaren. Du Bos'
djupare in Sainte-Beuves; medan den senare hos
"""tyr
Joubert bara finner ett personligt man6r, finner du Bos dlr en kvalitet,
som han kallar en >rondeurr. Han vill en exakt analys, han vill inte bara
och extrahera denna utan att darfAr
ni essensen utan kvintessensen
giira den abstrakt. Tvi av sina instrument betecknar han med termerna
nya kategorier kan han kombioch a dra
ioo o.h tempo. Med dessa
och
Vauvenargues med portrlttnera besliktade andar som t. ex. Pascal
milare som Bronzino och Moroni eller Bergson med corot. Med otjvers?ittliga termer bestlmmer han Prousts visen som >une agilit6 dans Ia
proforrdeur, och Mauriacs som >la profondeur en pleine course>>, HofL"nnsth"l, stil ?ir >la bridvete abandonn6err, och han ijverfcir Gundolfs
till att gllla ocksi
ental intimitet>
term f6r Stefan George
ligger utan ocksi det andliga

trlnger lingt

Keats.l

-

Charles du Bos femte dagbok innehiller emellertid ocksi en mlngd
andra ting av hiigsta intresse f<ir den katolske lisaren. Dir finns en sida
om filosofen Gabriel Marcels omvindelse, dlr finns bilder frin hans morgonmessor i olika Paris-kyrkor, och der finns biiner, som i sin enkelhet
och naivitet lr dubbelt r<irande mot bakgrunden av denne fcirfattares

pretisiotet och utomordentliga raffinemang. Med spinning vlntar man
pe fortrattningen. Spridda fragment av du Bos' senare dagbircker har
redan varit publicerade. Bland annat kenner vi frin den nyss nimnda
boken Vad Ar ili.hten? hans sista dagboksdiktamen, av den 16 febtuari
t939,dir han fastslir, att hans verkliga kallelse ir icke den estetisk-religiiisa analysen utan -_ lidandet, och dlr han pekar pi att fcir Shakespeare
mlnniskan ir ett faktum, dvs. ett stycke natur, medan hon for Claudel
ir en skapelse. F6r att d6va sina smirtor betraktar han den sovande Venus
' ;fr Angelo Philip Bertocci" Cbailes ila Bos anil english literature, 1949,
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av Giorgione, som han trettiofem ir haft i sitt sovrum, och som han finner lika ren och fullkomlig som Paestumtemplet. Under en sista meditation over denna >natudiga> skiinhet upptecker han, att ,bakom geniets
mysterium finns ingenting mindre ln Guds eget mysterium>>. Hans sista
jag &tar mig inte att r'itt
dagboksdiktamen mi anfiiras i originaltexten
6versltta dem:
>Oui, certes, en de telles oeuvres la beaut6 paienne qst consomm6e,
et, au sein de cette consommation m6me, le pont est jet6 entre Dieu et cette
cr6ation que librement il consent au libre g6nie cr6ateur de l'homme.
Seigneur, laissez i mon corps la possibilit6 que mon coeur puisse tdmoigner
tout mon amour aux deux 6tres que vous m'avez donn6s, et laissez-le
garder un minimum de forces pour pouvoir encore c6l6brer ici-bas les
grandes crdations humaines.>
Suen Stolpe

EVA BERGIUS OCH BRUNNSVIK
Med anled.ning au bennes dttiodrsilag 16 sept. 1954

ord ge en fiirestillning om vad Eva Bergius betytt fijr vir
in ett decennium ir en svir uppgift,
ty man miste dirvid rikna med minga imponderabili.a. Ftedan det fiirhillandet, att en docent vid Uppsala universitet l9l4 antog ett erbjulit vara med minst sagt tvivelaktig
dande att bli lirare vid Brunnsviks
pi den tiden sisom en herd f<;r samhallsomstdrtande verksamhet
ratt
pi samhillsbevarande
hill illa anskrivna folkhiigskola ir mirkligt nog.
Men att detta i sin min bidrog att hdja skolans prestige och allminna
nivi ir klart. Dlrom kan de forna elever frin tiden 1914-26, som man
tr'ifr.ar lite varstans i landet, nogsamt vittna. Brunnsviks yttre resurser
var dL smi, dess ekonomiska tillgingar nira nog obefintliga, och i si
mitto var det sannerligen inget lysande erbjudande Eva Bergius antogr
di Torsten Fogelqvist lyckades knyta henne till skolan. Men vad som
brast i materielia ,"r.rrr", fick ersittas av osjilvisk idealism och hingivenhet fiir sjllva saken. Och att Eva Bergius diri var ett lysande f<ired6me
iir tillrZickligt omvittnat. Den historik <iver vir skola, som lr under arbete, kommer ytterligare att visa det.

fi i

f.A

skola och dess elever under mer
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Hon var en nitisk och samvetsgrann ldrare i matemadska och natursitt klara och rediga intellekt, sitt hilsosamma
f6rakt f6r fraser och tomma talesitt, sin saklighet 6ch grundlighet, tillvann hon sig elevernas respekt. Att undervisa i fysik pi en skola, som
di knappast dgde nigon utrustning fiir detta indamil, var sikerligen
ingen htt sak. Men Eva har aldrig varit ridl<is. Hon tillverkade med egen
hand fysikaliska instrument, spektroskop och annat. Delvis finns de innu
kvar. Man kan vara tveksam huruvida deras rltta plats numera ar ett
pedagogiskt museum eller en fysikalisk institution, men i varie fall vittnar de alltj?imt om det intresse och det osjilviska arbete hon lade ned
jag har
vid skolan. Sikert var hennes uppgift ocksi lingt ifrin litt
sjiilv h<irt henne beritta om sina fl{inga f<irsok att bibringa Dan Andershan som intresserade sig for allt
son matematikens enklaste grunder
av Niklas Bergius infiirdes i
som
m<ijligt, som liste latin och italienska,
den indiska religionsfilosofiens mysterier och med honom diskuterade
Kant och Schopenhauer .var tydligen pi detta omride immun.
Men >respekt>> var intebara den klnsla, som Eva Bergius gav sina elever. Jag vet att hon var omtyckt som endast fi, och att de ofta kom till
henne med sina personliga svirigheter. Jag har bevittnat hur gamla hirdade och osentirnentala min rned t&rar i ogonen talar dlrom.
Och Eva Bergius betydelse for Brunnsvik inskrinker sig ingalunda till
att hon var en forstklassig larare, som tillvann sig elevers och kollegers
respekt och tillgivenhet. Det var p& Brunnsvik hon lerde klnna sin blivetenskapliga imnen. Med

Bahrbacka, sisom det
vande make Niklas Bergius, och det vackra hem
de tillsammans grundade, blev en nisalltjlmt heter efter Eva v. Bahr

- brunnsvikare med intresse f6r livets
tan legendarisk samlingspunkt fcir
djupaste frigor. Jag skulle ibland iinska, attvaggarna i det nu redan till
respektabel ilder komna huset hade varit som grammofonskivor, som
kunnat upprepa nigot av de samtal, som dir har fiirts i stilla kvillar. Men
di si inte 'tu fallet, f.ir jag niija mig med ett par intryck, delgivna av
forna elever och som jag tror icke utan intfesse for Credo's lesare. Det ir
visserligen i dem Niklas som star i forgrunden, men Eva it hela tiden
med i bakgrunden. Jag citerur efter den minnesskrift tiver Niklas Bergius,
som utgavs av skolans elevfiirbund 1948:

pi Bahrbacka, ett vlnligt hus di som nu. Nigon av efeverna var
nog att f6ra katolicismen pi tal, polemiskt. Niklas Bergius
och ofiirsiktig
sEg smitt road ut och ingick sedan i svaromil, Frin fiirellsningarna var vi fiirtrogna med
hans stringenta framstillningskonst. Nu lerde vi kinna dialektikern. Vad meningsskiljaktigheten gillde har de minga iren suddat ut, men jag kan nir som helst erinra mig
med vilken oiindlig iiverllgsenhet Niklas Bergius f6rsvarade katolikernas upptrldande i
den givna situationen. Men dir fanns inte ett spir av propaganda i hans tal den gingen
Fdrsta upplevelsen

djarv
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lika litet som i hans fiireliisningar
och lirdom

it

..

. Orlttvist av Vir Herre att
si lite till minga.

ge

si mycken klokhet

en enda minniska och

M<ijligen har sedan dess uppfattningen om katolicismen till och med i
det fallet sorgligt oupplysta land i nigon min fcirlndrats dll det
bittre. Men att pi den tiden och inftir arbetarungdom fcirsvara den med
dirtill krlvdes sannerligen inte bara klokhet och
bibehillet anseende
lerdom utan manga andra sillsynta personliga egenskaper. Fcir Eva Bergius sjllv hade kanske dessa problem innu pi den tiden inte till fullo
hon har ju sj?ilv i nigra smi skrifter, till vilka iag hdr
aktualiserats
hlnvisar, skildrat sin vig till katolicismen. Men det kan ocksi f<irhilla
sig si, art tankar och frigor llnge gror och spirar i det omedvetna innan
de kommer upp 6ver medvetandets triiskel, och kanske var det i detta

virt i

fall si.

Det har sagts om Eva och Niklas Bergius frin denna tid, att de pi ett
lyckligt sitt kompletterade varandra. Jag citerar iter en gammal elev:
>F{on var sin makes motsats, friluftsmlnniska och en hurtig dam som
inte fcirsummade nigra tillfiillen till hardande utflykter, medan Niklas
satt hemma och leste sina klassiker och rcikte sin Fennia. Motsatserna sciker varandra, sigs det, och de blev lyckliga. . . Goda och kloka mlnniskor var de bida. Den som haft ftirminen att bildlikt talat sitta vid
deras fcitter och girigt finga ett och annat korn av deras visdom efter
fattig fdrmiga, den kan inte uraktlita att 'dgna dem en tacksamhetens
:varma tanke. De har haft en ofantlig betydelse for flera irskullar brunnsvikare, de sidde en ldel sld i den ungdomliga, om ocksi magra jorden.>>
Inte ens dirmed ir den betydelse Eva Bergius haft f<jr Brunnsvik till
nirmelsevis urtiimd. Nir hon och hennes make flyttade till det trivsamma hem i Kungllv, som numera upplitits till en nordisk folkhiigskola,
betydde det ingalunda, att bandet mellan dem och Brunnsvik brast. Varie
gist frin vir skola kende sig dir genast hemma. Evas intresse for Brunnsvik har bibehillit sig of<irlndrat genom iren och inte bara tagit sig uttryck i ord. Pi hennes hedersdag i ir gfu vir varma tacksamhet till henne
fiir vad hon i fyrtio &r varit och betytt f<ir oss. Och med den fiirbinder
sig en innerlig iinskan om allt gott fiir de sena iren.
Alf Ablberg
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KYRKANS BONELIV
I
Dina b<iner aro djawarc in alla filosofers berg!
Du bygger dem som bryggor mot der strandlcisa, du liter
dem stiga som 6rnar mot svindlande hOjder.
Sisom skepp slnder du dem ut pi det okendas hav,
sisom stora segelskepp pi dimholjda vidder.
Virlden bivar f<ir dina knippta hander, och rides, nlr
du hlngivet b<ijer dina knin.
Vlrldens lippar hina av ingest, och hon stlnger sig
inne i sina tvivels kammare.
Ty du prisger henne livs levande it evigheten och bjuder hennes ir att multna i fiirtid:
Se, de vlgar, vilka utgi frin din mun, aro v'igar till den andra
sidan graven, och dlr, dit din sj?il stricker sig,
dlr finner hela skapelsen sitt mil.
Men du kommer Ster i€r8,n oknen som en smyckad brud
och ljusomstr&lad fram ur nattens vingar!
Du kommer sisom oskadd ur avgrunders djup och sisom
en b<inhdrd ur den eviga tystnaden.
Du kommer ur f<irintelsen med itervunnen kraft och
ut ur forml6sheten som en klar gestalt.

II

Nlr

stiderna ennu sova pi sin feberb?idd och de
unkna byarna f<irsjunka i ikrarnas kvalm,
Nlr djuren innu icke vaknat och Herrens ensamhet
ligger ligrad over vlrlden,
Di h<ijer du din stemma i diset, sisom anden hiijer
sig ur blind materia.
Du skakar dvalan bort frin dina lemmar och brottas
i dunklet med gryningstimman.
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Ty nattens synder iro sisom giftiga dunster

och

visendenas sdmn sisom en dtidande tyngd.
Inget vet, om det iter blir dag.
Men du upptender din sjlil och ilar fnrnfor morgonrodnaden sisom en strile av hopp.
Innan daggen faller, faller du ned infcir Herren.
Innan llrkorna stiga i rymden, stiger ditt hi'drta
i jubel mot honom, och jublet f6rtager all fruktan, ner du prisar din skapare och Gud.
Du tvlttar jordens ansikte i dina singer, du badar det
i dina bciner, tills det bliver rent,
Du vlnder det sisom ett f.6rnyrt anlete mot Flerren!
Och Herren trider fram ur sin ensamhet och omfamnar
dA vaknar hela vlrlden
dig med ljusets armar
i hans nid.

m
Nu vet jag, att Herren talar genom dig,
ty du ir i stind attbera hans tystnad!
Du har liirt dig den sisom ett mlktigt sprik:
dina ord 'iro bara dess hlrolder.
Nir den trlder fram, fcirstummas dina katedralers brus: alla dina orgelstlmmor

hilla

andan.

Dina psalmer falla ned fiir den, och dina k<irer
bryta ljudliist samman.
Det ir, som om bugade sig havets vigor,
och de stora stormarna lade sina vingar
samman.

Mlnniskornas ivlan och jakt somnar in som ett barn.
Ljuvliga frid, di allt ir slut: oron gir sin vig
med ljus och riikelse i sina hinder,
Dess dcidssuck 1r som en lovsing.
Du innesluter den i dina sista b6ner, innan
Herren kommer; sniivita lro de, som om
din stimma blindades dirav:
Ingen hcir dem mera.
Ty han, vars herlighet du skymmer, 6verhtiljer
dig redan med sitt ljus:
se,
. han, i vilken du f<irsjunker, s?inkte
sig sj?ilv hitned.
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IV
Dina dygder lro komna ifrin altaret sisom
f<irskjutna konungaddttrar!
Din hlirlighets iidla spinnerskor hava fiirlorat sin slenda!
Endast din iidmjukhet kan lugnt betrlda tr6skeln.
Du har litit henne iivergllnsa sina systrar; du har
litit dina furstinnors ryktbarhet fiirdunklas
utav hennes lra.
Ty alla lro de blott d<ittrar av nid,
men din <idmjukhet lr allmaktens dotter:
Hon Ir Guds egen frinde, hon Ir hans jlmb6rdige

i

stoftets

ir

llge

dalar.

makt: ingen i himlarhilla stind mot henne.
FIon trnnger igenom Kerubims Portar, och f6r henne
s?inka kopp ar'inglarna sitt svlrd.
FIon trlnger 'inda fram till Flerrens ansikte
D?ir bdjer hon knii i all evighet
Ffon

skapelsens starkaste

nas hojd kan

6vers. av Folhe Gieralf
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OM GUDS ORD
Ardra predikan fiir

andTa siindagen i

fa$an

Ofta h<ir man pistiendet att den Katolska kyrkan skulle iiverbetona vlrdet av det
sakramentala livet pi bekostnad av fdrkunnelsen.
Denna uppfattning av Kyrkans instillning iir felaktig, Otaliga exempel ur Kyrkans
historia skulle kunna anfiiras som beligg ftir att hon wlrtom tillmiter fiirkunnelsen en
mycket stor betydelse och striivar efter en rltt awlgning mellan Ordet och sakramenten
i det kristna livet. Inte fiir intet har flera religiiisa ordnar instiftats med speciell uppgift
att predika Guds ord. Likasi skulle otaliga bestyrkande texter kunna citeras. Hiir skall
endast i fiirbigiende erinras om Thomas av Aquino, som exempelvis slger, att Kyrkan
bildas av (constituitur, institaitar), utgtires ev (fabricatur), grundas pi (fundatur) eller
och trons
helgas genom (consecratur) tron
den genom ftirkunnelsen vickta tron

-

sakrament.

-

Fdrkunnelsen av Ordet och fiirvaltandet av sakramenten er siledes de tvi oskiljaktiga
huvuduppgifter, som Kristus anfcirtrott sin Kyrka.
Bland de predikningar, som Bossuet hitll vid Ludvig den XIV:s hov, mirkes etr, som

stiiller likv?irdigheten mellan

dessa

bida uppgifter i klar belysning. I anslutning till

evangelietexten fiir andra siindagen i fastan, som berlttar om Kristi fiirklaring, och der
vi hiir Faderns riist: >Denne 5r min ?ilskade Son, i vilken jag har funnit behag, hiiren
llonom>, framhiller han, att den kristne biir mottaga Guds ord i samma anda som han

mottager altarets sakrament.
Bossuet's predikan behandlar parallelliteten mellan Kristi lekamen i nattvarden och
Kristi ord. Fiiljande utdrag kan fortfarande utgiira en tankevlckande liisning fdr den som
vill hdra Guds ord. Liksom iven f6r den som i Kyrkan har till uppgift att fiirkunna det.
Likviirdigheten mellan de tvi mysterierna betonas kraftfullt redan i inledningsorden:

Kristna!

I

Guds tempel finnas tvenne upphdjda och v<irdnadsvirda

jr1 syftar pi altaret, och predikstolen. Frin altaret uppstiga
bcinerna, frin predikstolen forkunnas Guds befallningar; frin altaret tala
de heliga tingens f.orvaltare till Gud i folkets vignar, frin predikstolen
tala de till folket i Guds vegnar; vid altaret liter Jesus Kristus tillbedja
platser

sig i sin kropps sanning, i predikstolen ger han sig tillklnna i sin hras
sanning. Dessa b8da helgade platser sti i mycket ni;ra ftirbindelse med
raralndra, och de handlingar som der utfdras, Iro f<irenade med .varandra
pA ett slllsamt sitt. Frin bligge dessa platser utdelas himmelsk nlring it
Guds barn, ty Jesus Kristus fcirkunnar fiir oss bide frin altarct och predik-
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Frin altaret fdrkunnar han utan hcirbara ord genom att erinra oss

om sitt lidande, och ler oss dirigenom att offra oss sjilva tillsammans med
honom. Och frin predikstolen skenker han oss sanningens ord, levandegjord,a av en minsklig stimma. Om vi si onska, kan iven ett ennu starkare samband pivisas, ty genom den Helige Andes kraft och genom hemlighetsfulla ord, som vi aldrig bcira begrunda utan bivan, forvandlas de
p& altaret framburna offergivorna till vir Herre Jesu Kristi kropp, medan
genom samme Ande och det gudomliga Ordets kraft de kristna genom
fiirkunnelsen mystiskt forvandlas till att bli hans kropp och hans lemmar.
Det 1r pi grund av detta sillsamma samband mellan altare och predikstol som en del av de ildsta kyrkolirarna icke tvekade att uppmana de
troende att r'erma sig bida dessa platser med samma vordnad. KIra kristna,
med gladje skola ni hlrom hiira Augustini egna ord, vilka ha blivit hcigt
skattade av de larda, och som ja,g &terger i deras helhet redan i borjan av
denna predikan, eftersom de skola tjdna till grundval ftir den. Silunda
slger den store biskopen: >Jag ffigar eder, mina brtider, it vilket av dessa
we mysterier, Guds ord eller Jesu Kristi lekamen, den h<igsta virdigheten
skall givas? Om ni vilja vara uppriktiga, svara ni sikerligen, att Jesu
Kristi ord icke synas eder virda mindre uppskattning in hans lekamen.
Alltsi, lika omsorgsfullt som vi undvika att llta Jesu Kristi lekamen falla
ned pi marken, nir vi mottaga den, lika omsorgsfullt bcira vi tillse, att vi
icke lita Kristi ord, som f<irkunnas fiir oss, gi tillspillo f6r virt hjd'rta. Ty

den som h<ir det heliga ordet med ouppmirksamhet, idrager sig icke
liter Jesu Kristi lekamen falla

mindre skuld an den som genom oaktsamhet
ned

pi

marken.>

fL del av altarets mysterier i all deras renhet och helighet.
sltt biir han Sstunda *t fE h6ta Guds ord of<irvanskat, fortsitter Bossuet i

Den kristne istundar att

Pi

samma

predikans fdrsta avdelning:

Denna Kristi nirvaro i sitt evangelium kom Tertullianus att i sin skrift
om Uppstindelsen {dga, att livets ord iro sisom Guds Sons lekamen. . .,
och den lerde Origenes att framhilla, att det ord som nir sjilarna utgcir
ett slags andra lekamen som Guds Son ikl:itt sig. Vad vilja de siga oss med
detta, och vilken likhet ha de kunnat finna mellan vir Frilsares kropp och
evangeliets ord? Grundtanken lr denna: Nir Jesus Kristus undandrog oss
den kroppsliga isynen av sig sj61v, ville han icke fiirty stanna kvar hos
sina trogna, och darfiir antog han ett slags andra kropp. Dlrmed avser jag
evangeliets ord, som ftirvisso kan liknas vid en kropp, i vilken sanningen
ar kladd. I denna nya kropp, kira kristna, lever han och talar han annu
till oss, handlar och verkar han lnnu f<jr vir frilsning, fornyar han alla
sina mysterier infcir vira 6gon . . .
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Ni kunna alltsi vara iivertygade om att de som predika evangelium ...
stiga upp i predikstolen i samma anda som nir de gi till altaret. De stiga
upp i predikstolen for att dir foffdtta ett mysterium
ett mysterium
som piminner om det eukaristiska mysteriet. Ty Jesu Kristi lekamen Ir
lika verkligt nirvarande i detta heliga sakramenr, som Jesu Kristi sanning
lever i det f<irkunnade evangelium. I det eukaristiska mysteriet rro det
brrid och vin, som ni se efter f<irvandlingen, yttre tecken, men inneslutet
deri ar Jesu Kristi egen lekamen. Och i predikan iro de ord ni h<ira likasi
yttre tecken, men den tanke som frambringar dem och den som alstras i
edra sjdlar ?ir Guds Sons egen ldra . .

Ni

.

alltsi, vad ni ha att vinta eder av en f<irkunnare. Jag har ofta
hcirt, hur man beklagar sig iiver att. det finns si fi av det rltta slaget, men,
mina br<ider, om sidana predikanter 'iro sillsynta, fi ni verkligen skylla
eder sjilva, ty det ar ihorarnas sak att grira predikanterna. Sannerligen,
detta'ar en stor hemlighet, som jag delgiver eder: det ir ihiirarna, som
skola skapa predikanterna . . . Vilja ni veta, nar det behagar Gud att tala?
Det sker, nlr minniskorna iro villiga att lyssna till honom. Soken uppriktigt Guds heliga hra, si kommer han att uppvicka fcirkunnare it eder.
Om blott ikern lr vll beredd, si skall varken det goda utsidet, siningsse

mannen eller himmelens dagg fattas.
Det ir de trogna ihcirarna, som istadkomma evangeliska forkunnare, ty
predikanterna ha tillkommit frir ihcirarnas skull, och de fcirra erhilla frin
himlen vad de senare ha gjort sig frirtjinta av. Alska siledes sanningen,
och den skall forkunnas f6r eder; hungra efter det himmelska briidet, och
det skall givas eder; hys en brinnande cinskan att. fS,hora Jesus Kristus tala,
och han skall lita sin stimma ljuda i djupet av edra hjdrtan.
Det ricker inte att mottaga Kristi lekamen endast med munnen. Den kristne skall
mottaga den iven i sitt hjZirta. Likaledes skall han lita Guds ord trlnga in ?inda till
hjirtet, understryker Bossuet i andra avdelningen:

Den andra <iverensstimmelsen, som vi kunna iakttaga mellan Guds ord
och nattvarden, Ir aft.begge misre ni tillhjirtat, fastln pi olika vagar,
genom 6ronen och genom munnen. Liksom den mlnniska iter och dricker
sin egen dom, som enbart f<irbereder sin lekamliga mun, nlr han nlrmar
sig mysteriet, men sluter sitt hjlrtas mun f<ir Jesus Kristus, pi samma sitt
orsakar den sin dom, som lyssnar till Kristus med yttre uppmlrksamhet
men tillsluter sin inre h<irsel for att inte lita finga sig av den himmelske
Frilsaren.
Om genom en olycklig tillfellighet Kristi lekamen rikar falla ner pi,
marken, ner nattvarden utdelas, d.arrar hela kyrkan, hela menigheten gripes av andiktig fdrfdran, Men den helige Augustinus har pipekat, att det,
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inte är ett mindre ont att genom oaktsamhet födora ett enda ord av sanningen. Och förvisso, Jesus Kristus, som är den högsta sanningen, älskar
icke sanningen mindre än sin kropp. Tvärtom, det var för att med sitt
eget blod besegla sitt ords sanning, som han offrade sin egen kropp. Till en
tid uthärdade han, att hans kropp var svag och dödlig, och av fri vilja lät
han den utstå mången skymf. Däremot ville han, att hans sanning alltid
skall forbli ododlig och okränkbar. Må vi därför bäva, när vi låta sanningens ord, som förkunnas för oss, falla till marken. Och eftersom endast
låt dem vara vidöppna! Låt
vära hj*tan äro i stånd att mottaga det
när
han
talart
till
Kristus,
Ipsum audite.
oss uppmärksamt lyssna
Vårt liv bör röja, att Kristi lekamen verkligen har blivit vår näring. Likaså skall det
göra uppenbart, att Guds ord har undervisat oss (Tredje avdelningen):

I evangeliet säger Guds Son: >Den som äter mitt kött och dricker mitt
blod förbliver i mig och jag i honom.u Detta innebär, att om vi gä f.rän
nattvardsbordet med avsmak för denna världens njutningar, om en helig
dragning får oss att ståndaktigt och troget följa Kristus och hans lära,
så är detta ett säkert tecken på att vi verkligen upplevat, hur ljuvlig Herren är. Detsamma gäller det gudomliga ordet, som även i detta avseende
liknar den heliga nattvarden. Lika litet som vi kunna veta, om vi värdigt
mottagit vår Fferres lekamen, annat än genom att leva så att det synes att
en Gud ger oss näring, lika litet veta vi, om vi väl ha lyssnat till hans
heliga ord, förrän vi leva så att det synes, att en Gud undervisar oss. Ty
det händer ofta, att en människa själv misstager sig i fråga om något, som
förefaller henne yara en äkta känsla i hennes hjärta. Man får därför inte
lita helt på en viss iver eller svävande önskningar. För att vara förvissad
om, huruvida man verkligen har berörts av ordet, bör man döma blott
efter sina gärningar: Operibus credi.te.
Nu följer en sista jämförelse mellan Kristi lekamen och Kristi ord, Låt oss lyssna till
Jesus:

lpsurn audite; lyssna, det är han själv som talar: >Om någon lyssnar till
mina ord och inte bemödar sig om att uppfylla dem, dömer jag honom
inte>, ty >jag har inte kommit för att döma världen utan för att frälsa
den.> Människan får dock inte dår6Ar tro, att hon kan undgå att dömas:
>Den som föraktar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare
över sig.> Vem är då denne domare? >Det ord, jag har sagt eder, skall
döma eder på den yttersta dagen>, vilket innebär, att det då icke kommer
att ges tillfälle till ursäkter eller förmildrande omständigheter. Ordet
skall döma eder, säger Kristus. Hans lag själv skall döma efter bokstaven
enligt rättens yttersta stränghet, och därav kunna ni sluta er till att det
blir en dom utan förskoning. Detta fattades oss ännu för att rätt inse
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Guds ords hela makt och myndighet. Denna nyfunna likhet mellan den
för oss. När eukaristin i sakramentet kommer till människorna, blottar den deras samveten
med en domares hela myndighet. Det ger livets krona åt somliga och fördömer andra. På samma sätt förhåller det sig med det gudomliga ordet.
Denna näring för den som lyssnar, denna sanningens andliga iekamerr,
dömer dem, som inte nås dårav, fördömer dem som inte omvändas därav.
De, som icke hämta sin näring därav, finna sin dOd dari.
heliga läran och eukaristien behövde ännu framhållas

Vi går att höra predikan, därför att vi vördar Guds ord. Detta får icke ge oss anledning att samlas i kyrkan som till en mondän tillställning, förmanar Bossuet sina eleganta
och högförnäma åhörare. Guds tempel, där Kristus är närvarande under sakramentets
gestalt, är icke värt mindre vördnad än Guds ord. Sambandet mellan altaret och sakramentet är heligt och får icke brytas.

Hur skola ni kunna börja vörda predikstolen genom att visa fOrakt för
altaret? Är det för att bereda oss att mottaga Guds heliga ord, som vi
brista i respekt för nattyarden? Om ni härefter göra detta, har jag talat
förgäves, och ni ha alls icke trott på vad jag har sagt. Dessa mysterier äro
fOrknippade med varandra. Var icke så obetänksamma att ni bryta deras
inbördes gemenskap.

fnnan Jesus Kristus talar till oss, låt oss tillbedja honom.
Innan det gudomliga ordet undervisar oss från predikstolen, låt oss beskåda det på. altaret med vördnad och under tystnad . . .
Evangeliets heliga strömmar kommer således att i vära själar bli en käIla,
vars vatten springer upp med evigt liv. I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

Hopp
det var det ordet jag ville skriva ned. Världen önskar, begär, åstundar, kräver
och kallar allt detta att hoppas, därför att den varken känner till tålamod, klarsyn eller ära, därför att den bara vill en sak
njuta. Men njutningen kan man inte
vänta på, i ordets egentligaste mening inte hoppas på, Att se fram mot en njutning kan
inte kallas att hoppas, det är på sin höjd ett rus, en dödskamp. Den moderna världen har
förresten inte tid att hoppas. Den lever för snabbt. Den moderna människans själsliv har

fått en för snabb rytm, för att en så brinnande, fin känsla skall kunna ta form och mogna
hos henne. Tanken på ett så kyskt löfte om framtiden awisar den moderna människan
med en axelryckning. Världen har inte längre tid att hoppas, att älska, att drömma.
I stället hoppas alla fattiga, medan helgonen älskar och gör bot för oss alla.
Georges Bernanos
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KATOLSKÄ PERSPEKTIV
Encyklikan

punkt som påven Pius XII publicerade

>Sacra Virginitas>>

Osseruatore Romano publicerade den

I

rnaj l9l4 påven Pius XII:s

senaste rund-

skrivelse Sacra Virginitas

>Den invigda

jungfruligheten>, som

är- daterad

d,en 2J

mars samma år.

Bland de mest karakteristiska dragen i
det katolska livet under de senaste trettio
åren, skriver prof, Eugöne Tesson i sin
kommenter till rundskrivelsen (Etudes jvni
1954), trarnträder en förnyad uppskattning
av familjen och dess värden, både i teolo-

gien,

i fromhetsläran och i praktiken. Det

sin

rundskrivelse Sacra Yirginitas, där han påminner om den traditionella läran om jungfrulighet och celibat, dikterade av religiösa
motiv. Brevet innehåller tre huvuddelar,
som man kunde ge dessa överskrifter: legitimering på grund av religiösa motiv, bemötande av anSrepp, hänvisning till hj:ilpmedel.

l. Ifrån kristendomens början var ett av
den nya religionens kännetecken, att den
tillerkände celibatet ett särskilt andligt
värde. Der faktum, att kyrkans tro komtill uttryck i konkreta hållningar lika
i skriftliga dokument, ger oss rätt
att förmoda, att den dragningskraft, som
mer

med Pius
(11/12
XI:s encyklika Casti Connubii
1930) som utgångspunkt
fått en för-

väl

grupper

- en djup längtan
vittnar om

vara djupt förankrad i själva läran.
Det fattas i själva verket heller inte ut-

Att under denna mäktiga

tryckliga uttalanden i denna riktning, Först
och främst av Kristus själv, som lät sina
apostlar förstå, att det kan förekomma ett

kristna äktenskapsidealet har

djupad framställning i otaliga
skrifter av
olika kvalitet. Man har på sina håll bildat
vilkas något brokiga mångfald

för att
främja bildandet och vidmakthållandet
av
kristna familjer.
uppblomstring

överdrifter och misstag förekom, kunde ej
undvikas. För att försvara och upphöja
äktenskapets andliga rikedomer råkade man

stundom att nedvärdera, ja, ringakta den
åt Gud invigda jungfruligheten och det av
religiösa skäl valda celibatet. Med hänvisning till S:t Paulus talade man gärna om
>den stora hemligheten>>, men man förbigick med tystnad hans ord om de vinningar, som jungfruligheten för med sig för
Guds tjänst.
Inte så, som om dessa förvillelser eller
förbiseenden skulle ha fått större spridning,
eller som om de inte skulle ha mött motsägelse. Man måste också erkänna, ett

under de senaste åren jämvikten syns bli
alltmera återställd. Men dessa överdrifter
har förekommit, och här och var finns
fortfarande sinnen som är mottagliga för
dem.

Det var för att här kort och gott
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sätta

som

celibatet utövade på talrika män och kvinnor alltsedan de första kristna århundra-

dena under kyrkans hela historia,

avstående

från

äktenskapet

>för

måste

himmel-

rikets skull> (Mt. 9: l0); vidare av S:t
Paulus; också föreligger talrika kommentarer av kyrkofäder, som förklarar och urvecklar Mästarens och Apostelns ord.
Vari har nu dette särskilda religiösa
värde hos den fullkomliga kyskheten, som

bekräftas av så stora auktoriteter, sin
grund?

Det första skälet är det som S:t Paulus
anför: celibatet är ett medel att bli fri
från världsliga bekymmer och ömma band,
att den som väljer det kan koncentrera
alla sina inre krafter till ett böneliv och alle
sina yttre handlingar till nästans tjänst. För
att våga sig på sådana andliga äventyi som
så

en Teresa av Avilas eller för att hänge sig
så totalt åt apostolatet, som en Franciskus
Xevier, en Vincent de Paul eller en Giovanni Bosco, måste man ha avklippt alla
band, också de mest legitima, också dem
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som normalt skapar människans storhet. Det

att

man här eftersträvar, är friheten att få
helt stå till förfogande för art älska Gud.
Sådana kallelser förblir visserligen alltid
undancag, som Gud gör från de lagar som
han själv instiftat.
Det är på grund av denna nödvändiga
disponibilitet för det apostoliska arbetet
som kyrkan har trott sig tvungen att
ålägga biskoparna celibat som en inre kon-

betingelse kräver

av deres herdekall, och som hon
utvidgat denna förpliktelse till att gälla
alla präster av latinsk rit.
För det andra, har den fullkomliga, åt
Gud invigda kyskheten en ännu djupare
innebörd. Den är symbol och vittnesbörd.
Den representerar kyrkans hållning gentemot Kristus, sin brudgum; kyrkan i sin
sekvens

personlighetsdaningen som nödvändig

ett normalt bruk

av

sexualiteten. Detta påstående wär emellertid mot de åberopade vetenskapliga konklusionerna. Ijtan att inlåta oss i en disLussion, som skulle överskrida gränserna av

denna korta framställning, kan det vara
för att visa der förhastade i en sånog
dan -åsikt
att påminne om att å ena
sidan män -som S:t Paulus, S:t Bernard, S:t
Franciskus Xavier och S:t Giovanni Bosco,
som sannerligen inte var stympade eller
obalanserade personligheter,

iekttog en

så-

dan fullkomlig avhållsamhet, och att det å
andra sidan bland de neurotiker, som vänder sig till psykiatrikerna, sannerligen inte
fattas sådana som inte saknar sexuell erfarenhet. Detta bevisar åtminstone så myc-

helhet är intet annet än en smärtsam längtan efter Kristi återkomst, hon är det oavlåtliga rop, varmed Apokalypsen slutar:
>Kom, Flerre Jesus!> Inom kyrkan behöves
den ständiga påminnelsen om denna odelade
kärlek, denna oavlåtliga väntan, som borde

ket, att (rlgo,n, ifill man vill gå till botten
med den, måste behandlas under en helt

uppfylla alla kristnas hjärtan, vilket lev-

fullkomliga kyskhetens värde. Visserligen
har det också under andra epoker funnits
liknande idirörelser
kyrkomötet i Trient
såg sig också tvunget att mot dessa högtidligt förklara jungfrulighetens och celibatets företräde framför äktenskapet
-,
men man kan med fog säga, att desse nyere
försök uppenbarar en andlig hållning som
är karakteristisk för vår tid.
Äktenskapet, framhäver förfäktarna av

nadsstånd de än må tillhöra. Denna väsent-

liga roll tillfaller dem vilka av kärlek till
Kristus avsagt sig att säkra människosläktets fortbestånd. De ställer sig på så vis vid
den yttersta gräns, där tiden skall upplösas
i evigheten, där de jordiska samfunden skall
lämna plats åt Kristi kropp allene, där Guds
kärlek kommer att odelad härska i de utvaldas hjärtan.
2. lngen vill väl förneka storheten i ett
sådant ideal eller misskänna värdet av de
gärningar som därur växer fram. Men till
de angrepp och kritiska anmärkningar, som
alltid riktats mot der, har i vår tid fogats
andra; det är just dessa som gett den Helige Fadern anledning att ingripx till den

fullkomliga kyskhetens försvar,
Man har visserligen inte först nu påstått,
att denna kyslhet skulle representer^ ett
verklighetsfrämmande ideal, såsom stående
i absolut motsättning till människans mest

naturliga tendenser. Men i våra d,agar förfäktar man på visst håll med åberopande
av den moderna psykologins landvinningar,

annan synvinkel,
Men de angrepp, som Pius XII mera speciellt vänder sig mot, vill sätta äktenskapets
andliga och apostoliska värde högre än den

denna teori, är ett sakrament, medan jung-

fruligheten inte är det. Den sakramentala
nåden ger de äkta makarna möjlighet att
helga sin kärlek och alla yttringar av den i
det äktenskapliga livet, också de köttslisa
relationerna. De gifta, säger man, har vidare, engrgerade som de är i det allmänna

Iivet och likställda med alla andra, möjlighet att genom ett föredömligt kristet. liv
mera direkt utöva inflytande på sina samtida och att avlägga ett mera effektivt vitt-nesbörd för Kristus än prästerna och klosterfolket, som lever skilda från världen och
fördenskull är oförmögna att inverke på en

miljö, som är djupt indifferent mot reli183
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giösa ting, som inte känner

till dem eller

föraktar dem. Det som kyrkan

behöver

i våra dtgar- är, att kontakten med de
människor återställs, som hon skall forkunna evangeliet för
och mer än alla
andra är de katolska familjerna i stånd till
mest

att skapa denna kontakt.
Här skall inte den heliggörande nåd bestridas, som det Lristna äktenskapet innebär, eller den utstrålning in i det sociala
livets mångfaldiga relationer som kan utgå
från äkta makar, som är medvetna om sin
tros plikter. Alla vet, med vilket eftertryck
kyrkan under de senaste trettio åren påmint om den förplikcelse till katolsk aktivitet som åligger alla döpta. Men av riktiga
premisser har man dragit felaktiga slutsatser,

Äktenskapet är ett heligt levnadsstånd,
därom finns ingen
som kan skapa helgon
diskussion. Men, såsom den helige Paulus
framhåller, det äktenskapliga livet medför
i vanliga fall talrika svårigheter för uppnåendet av den kristna fullkomligheten, det

i

dag, säger man, är en helt annan än den
av i går. Utan allt tvivel, Och denne skillnad tvingar oss att ändra metoderna i vårt
apostolat, Men vem kan bättre gå i land
med denna uppgift att anpassa arbetet än
de som genom sin avsägelse är särskilt redo

därtill?
Skilda, isolerade från världen är de, säger
man. Visst, men blott intill det ögonblick,
då de vänder sig till en uppgift som dens
frihet tillåter dem att ägna sig åt utan
reservation.

3. Och nu till praktiken. Det

om att fl'ftam i sin själ en djup inriktning av alla förmågor på Guds tjänst, att
inom sig skapa en ny balansering tv personligheten. Man begriper, att inte alla är

till att förverkliga detta ideal, och
att det också bland dem, som hänföres av
det, behövs en utgallring. Påven lägger
också på minnet, att för detta preliminära
kallade

i vissa fall

avleder tanken från gudomliga ting, medan

examen läkarnas utlåtanden,

den fullkomliga kyskheten för med sig en
befrielse, visserligen en relativ sådan, inom
jordelivets gränser, men ändå obestridlig.

åtminstone, inte bör åsidosättas.

För övrigt är det inte riktigt att siiga att,
medan äktenskNpet är ett sakrament, jung-

denslivet och

fruligheten och celibatet, som är invigda åt
Gud, står utanför varje sakramentalt sammanhang,

Påven 1är ju i första delen av sitt brev,
att jungfruligheten symboliserar kyrkans
odelade kärlek till Kristus. Men till denna
odelade kärlek förpliktas varje kristen

allt-

ifrån dopet genom löftet att avsäga sig
vädden för att leva enbart i Jesus Kristus
och i enlighet med det gudomliga liv som
sakramentet meddelar. Att invigas åt Gud
genom den fullkomliga kyskheten betyder
inte någonting annat än att, i den mån det
är möjlist här på jorden, förverkliga en
helhjnrtad trohet mot dopets nåd.

Vad den apostoliska kraften hos den fullkomlige kyskheten beträfrat, så är det lätt
att fastställa den, ifall man en aning känner kristendomens historia. Men världen av
1.84

behövs

ingen lång diskussion för att visa, att den
inte är så lätt. Ty här rör det sig inte bara
om avhållsamhet från vissa handlingar utan

Men förstår framför allt, att både for

till prästämbetet eller till orför dem som redan beträtt
väg två betingelser för troheten är

kandidaterna

denna
oundgängliga. För det första ett disciplinerat liv. Påven understryker starkt detta'
Han vänder sig mot dem som menar, att de
unga prästkandidaterna skulle få en bättre

utbildning, om de fick vara med om allt,
Han förordar inte en uppfostran i ett slutet kärl. Han hänvisar själv till sin exhortltior^ Menti Nostrae (AAS 42 ltplo]
s.692f..), där han anbefaller, att de unga
seminaristerna inte bara skall lära känna
den artificiella miljön i ett pensionat. Men
en alltför brutal kontakt med den syndiga
världen kan för fle*ilet av de unga inte
få något annat resultat, ätr itt de djupt
förvirras, och att deras kallelse bringas i
fara, Det finns andra medel att sätta deras
vilja på prov och skaffa dem erfarenhet.
Men det som är av ännu större vikt, är
den anda som ger denna disciplin mening
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och värde. Den fullkomliga kyskheten kan
upprätthållas, endast om de religiösa motiv,
som

blir

rättfärdigar den och som förut anförts,
i livet. Den fullkom-

själva meningen

liga kyskheten kan inte existera utan ett
djupt andligt liv, som närs av bönen och
sakramenten. Blott under denna betingelse
blir den ett behov för den själ som vill helt
hänge sig åt Guds tjänst.
Vår hedniska civilisation behöver, om den
skall frälsas, kristna familjer, men också

män och kvinnor, som
och än mer
- odelade kärleken till Gud.
vittnar om den

Det är detta som den Helige Fadern

på

detta högtidliga sätt har velat framhålla.

tid är mer
än en av de unga av i dag i stånd att fatta,
att livets storhet står i proportion till självhängivelsen. Här f.är de veta, vilken insats
den mest upphöjda gudstjänsten kräver av

Liksom på den helige Bernards

dem.

Pax Christi: Internationell katolsk
fredsrörelse
Under hela kriget och även därefter har
Pius XII i sina julbudskap riktat en enträgen uppmaning till de kristna att atbeta f6r

en sann och rättvis fred. Han har

också

direkt uppmanat katolikerna att sammansluta sig för att söka skapa den förtroendets
och den goda viljans atmosfär, som kräves
för att de nya institutionerna. för fredens
bevarande skall kunna fylla sin uppgift.
Han har fått ett svar på sina appeller i den
katolske fredsrörelsen Pax Cbristi, som sedan januari lgil arbetar på att söka samla
alla katoliker kring denna uppgift.
Denna internationella rörelses ursprung

är en tysk-fransk

bönegemenskap med
semma namn, som bildades redan omedel-

bart efter sista världskrigets slut. Biskopen
av Lourdes, Mgr Thias, som under krigets
slutskede satt inspärrad i ett av Gestapos
fängelser, hade under denna tid brukat läsa
sina mässor för tyska folket och för förståelse mellan detta folk och hans eget. Detta

berättades

för några tyska katoliker, vilka

trädde i förbindelse med Mgr Th6as och
några av hans likasinnade medfångar. Ur
denna första kontakt mellan några tyska
och franska katoliker, i vilkas hiärtan inte
fanns något hat utan tvärtom en brinnande

längtan efter försoning och broderligt
enande av de båda folken, uppstod bönegemenskapen Pax Cbristi. Tanken, som föddes i ett fängelse, spred sig, och många på
båda sidor om Rhenfloden förenade sig med
den första lilla gruppen i gemensam bön
för tysk-fransk förståelse och försoning.
Men utvecklingen de närmaste åren efter
kriget ledde, som vi vet inte till avspänning
utan till världens uppdelning i två läger,

som ömsesidigt bekämpa varandra. Inför
denna situation beslöts, under överläggningar som fördes i dec. 1910 och jan.
7957, rtt ge Pax Christi bide en annan
form och en vidgad målsättning genom att
förvandla sig från en tysk-fransk bönegemenskap till en internationell rörelse för en
sann och rätrfärdig fred i enlighet med de
av påven uppdragna riktlinjerna. Stadgarna
föreskriver, att varje nationell sektion skall
ledas av en biskop, varigenom rörelsens absoluta enhet och kyrkliga beroende garanteras, Inom varje stift utses en präst och en

lekman, vilka gemensamt är ensvariga för
rörelsens arbete inom ifrågavarande stift.
Rörelsen har nu grenar i tio länder; också
Sverige är med sedan mars 19f4. I spetsen
för hela rörelsen står ärkebiskopen av Paris,
H. E. Kardinal Feltin; internationell vice
president är biskopen av Innsbruck, Mgi
Rusch; generalsekreterare är den parisiske
prästen, Chanoine Lalande, medan Mgr
Thdas alltjämt står kvar som netionell president för Frankrike.

Pax Cbristi arbetar

för sitt mål på tre

plan det andliga, ilet intellektaella ocb det
prdktisht. Tyngdpunkten ligger på det'andliga planet, ty man sätter främst sitt hopp

till

bönens makt, Medlemmarna ber dag-

ligen för freden; dessutom föransteltas särskilda böndagar med ofientlig bön i kyrkorna, såsom t, ex, den 23 mtj i år, då uppmaning hade utsänts till alla katolska stift
i hela världen om att låta barnen be för
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freden på denna dag. Denna appell hör-

i t4

länder.
Också på det intellektuella planet utföres
ett betydelsefullt arbete. Många framstående vetenskapsmän, sociologer och teologer, ställer sina krafter i Pax Christi tjinst
och hjälper till att belysa invecklade fredsproblem. Så t. ex. har en expertkommitt6
granskat begreppet >det kalla kriget> och
förklarat, att det skiljer sig från >det heta
kriget> endast i fråga om sina medel; det är
en annan form av aggression.
En annan viktig fråga, som ägnats err
ingående studium, är begreppet rättfärdigr
krig. Det gives två fall då ett krister land
kan ha rätt ett gripa, till vapen: l) då det
gäller att försvara värden som är dyrbarare
än livet; ett land har alltså rätt att försvara
sig om det blir angripet; 2) likaledes har
en makt titt att komma em liret land till
sammades

hlelp om detta'angripes

ett stöfte. Pdx

^! våld under
Cbristi avyisar alltså icke

alla

teter leder vandringarna. Ett på förhand
uppgjort program, som innefattar både intellektuellt arbete i form av föredrag och
diskussion av de belysta ämnena och andlig
samling och meditation, ger it dessa vandringar ett rikt innehåll och skapar srarka
gemenskapsband.

I sina pilgrimsfärder har Pax Cbristi ett.
medel att arbeta samtidigt på alla tre planen. De brukar nämligen kombineras med
en studiekongress med föredrag och diskussioner, om också den gemensamma bönen är
huvudsaken. Vid sådana tillfallen fördjupas
de personliga kontakterna, och deltagarna
flr ny inspiration för sitt arbete i

sina

respektive hemland, Pilgrimsfärden till Einsiedeln i år hade samlat 9f0 deltagare,
I betraktande av den korta tid som rörel-

sen existerat i sin nya och internationella
form, måste man säga att den spridning den
nått vittnar om dess starka livskraft. Också

är den föremål för den Helige

Faderns

varma sympati och livliga intresse. I septernber 19J2 gjorde rörelsen en pilgrimsfärd
till Rom och fick då mottaga talande bevis

omständigheter; det är icke fråga om pacifism.
Pax Cbristi uppmanar alla sina medlemmar att sätta sig in i Kyrkans undervisning
angående fredsfrågorna. Pius XII har dragit
upp riktlinjer för en sann och rättvis fred

på detta intresse. I sitt anförande till pilgrimerna sade påven bl, a.z >Pax Christi är
till sin karaktär övernaturlig, men står på

och uttalat sig om de flesta av de stora
fredsproblemen. Men hans visa råd lämnas

Kyrkan och den katolska världen

vanligbn obeaktade och är för litet kända.

På det praktiska planet, slutligen, vill
Cbrhti genom en mångfald olika medel
söka skapa ett nät av internationella vän-

samma gång med båda fötterna på jorden. I
finnes,
tack vare alla katolikers övernaturliga enhet

i Kristus och i tron

samt den huvudsakliga

i tänkesätt och social

Pax

överensstämmelsen

skapsförbindelser. Bland dessa medel kan

Pax Christi vill utnyttja dessa fredskrafter
och genom dem medverka till att skapa den
atmosfär, som kräves för framgången av de
strävanden som syftar i första rummet till
Europas ekonomiska och politiska enande . . .
Detta enhetsverk synes Oss vara det väsentliga målet för eder rörelse.>
Det var med djup rörelse som pilgrimerna
mottog detta bevis på den Helige Faderns
förståelse och sympati, och de betraktar de
ovanstående orden som rörelsens >>charta>.
Men efterföljandet av detta rättesnöre innebär ett långt och tålmodigt arbete. Det gäl-

nämnas: internationell korrespondens, inter-

nationellt ungdomsutbyte, internationellt
vänortssamarbete, internationella arbetsläger och framför zllt Pax Cbristi eger tppfinning: fredsvandringarna (les routes Pttc
Cbristi), som för vtje ir samlat allt fler
deltigare. Tre sådana vandringar har företagits sommaren l9J4: en i Spanien, en i
Frankrike och en i England. Deltagarna,
som består av ungdom från olika länder i
åldern 18 år eller däröver, samlas på lagom
avstånd från målet för att sedan under l0
d,agt vandra dit i dagsetapper på
-72
ungefär
I I km. Präster av flera nationali-

186

uppfattning, fredskrafter

sammanbragta.

ler att övertyga alla katoliker om att

den

uppgift wm Pax Christi satt sig före är inte
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bara nödvändig utan också med Guds hjälp
möjlig att genomföra, och det är ingen lätt
sak.

Elna Pousaril

Eva von Bahr-Bergius

-

fortfarande aktuell. Undertiteln >Några
ord till protestanter> antyder, att der rör

8o år

Eva von Bahr-Bergius som den 16 sept.

l9f4 fyllde åttio år, är känd för

Sveriges

katoliker
och säkert för många andra
genom de- tre skrifter hon utgivit om den
katolska kyrkan och sin egen väg fram till
denna. Det var inte lätt för henne att över-

vinna det svenska, protestantiska arvet

skriver rättframt om de frågor, där ännu i
dag många svenskar har kvar massiva feluppfattningar om katolicismen: tro och
kyrka, katolska böner, åkallan av helgon,
under, avlat, bikt, kloster osv.; skriften är

av

inre och yttre motstånd och fördomar. Saken blev inte lättare, därigenom att hon i
både i Sverige och
dlr hon
förvärvade sina
naturvetenskapliga
kunskaper, vilka förde
henne till en docentur i fysik vid Uppsala

den akademiska värld

i Tyskland

sig om ett samtal, avsett att enbart tjäna
saken; just denna saklighet gör skriften till
ett värdefullt dokument också för kännedomen om den under de senaste årtiondena

i Sverige allt mera framväxande toleransen
mot katolicismen och det nyuppvaknade
intresset för katolsk tro och åskådning.
Efter konversionen följde den självbiografiska skriften Min uåg tillbaka till kr^tendomen (1933), i viss mån ett motstycke
till Orn katolicismen. Ty medan hon i den
första skriften sakligt-teologiskt tar ställning till missuppfattningar och fördomar

dor. Det finns inte många självframställ-

och visar, hur >förnuftsenlig> den katolska
läran är, försöker hon här framställa det
som är svårare: de vägar och stigar
ofta
undermedvetne
som förde henne själv
- om sanningen i denna
fram till insikten
lära. Eva Bergius har inte gjort det lätt för
sig. Hon ville klarhet över de krafter som
drev åt det hållet; därför besparade hon sig
inte en ingående självanalys, som hon här
delvis framlägger. Hon berättar två drömmar, som spelat en särskild roll i hennes
inre utveckling, och hon talar också fri-

ningar av nordiska konvertiter, i synnerhet
inte av kvinnliga. Därtill kommer arc författarinnans personlighet garanterar absolut
äkthet i hennes nyktra, sparsamma ord.
När dr Eva Bergius skret Om katolicismen (1929), hade hon ännu inte övergått
till den katolska kyrkan, men hon hade

läge. Hon är uppriktig nog

universitet, som härskande makter mötte
>vetenskaplig> positivism, agnosticism, skep-

i följd därav religiös indifferentism. Här krävdes en god portion moraliskt
mod för att självständigt ompröva miljöns
dogmer och att konsekvent föija den vunna
ticism och

övertygelsen.

Ffennes

tre skrifter, som

återspeglar

denna inre utveckling, är av stort intresse,
fast de tillsammans omfattar bara 189 si-

kommit fram till en rätt försråelse för det
>>genuint katolska>. Hon undersöker i skrif-

modigt om det inflytande hennes make (jfr
Creilo 7948:169 ff) hade i denna sak, Hon
avlägger denna olfentliga bikt, medveten
om det symtomatiske i sin utveckling och
ivrig att på så sätt kunna vara till hjElp
även för andra, som befinner sig i liknande

att inte

rygga

tillbaka för att skildra sin egen gamla
skräck för katolska bruk och ger därmed

gentemot allt kaokunnighet och antipati
tolskt. Men doktorn i fysik är kvinna
för övrigt den första i Sverige som nått
denna grad
och det gör, att hennes kri-

en klar föreställning om djupet i den >nordiska> motviljan mot Kyrkans ritual. När
hon i Freiburg
långt före sin konversion
bevittnade en Kristi
för första gången
-Lekamens procession, kände hon bata förfäran och ansåg de deltagande universitets-

skärpa. Det finns inte

professorerna som hycklare, Senare har hon

ten

man känner igen den skolade fysi-

- precision
kerns

- kall
tik är fri från

genomsnittssvenskens

en rad som kunde såra motståndaren. Hon

-

över Heilers Das 'Vesen iles Katbolizis-
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lärt att förstå och älska den katolska- fromhet som skapat en sådan organisk enhet mellan religion och folk.
Eva Bergius' konversionsskrift mottogs
något annet var knappast att vänta
-av den svenska offentligheten oförstående
och framkellade många missuppfattningar;
Tnus

de kulminerade i en understräckare i Sz. D.
av dåvarande uppsaladocenten i teologi, Sig-

frid von Engeström. F{an tolkade

hennes

konversion på så vis, att hon återvänt till
sin barndoms tro men nu ville säkra denna
genom att fly in under den katolska kyrkans auktoritet, fast hon skulle ha kunnat

finna allt, som hon ansåg som >övertygande
katolskt>, i de protestantiska bekännelseskrifterna, och trots att hon för övrigt visade sig >relativt främmande för det katolska i katolicismen>.
Eva Bergius tog denna

till sin ton hövliga
men till sitt innehåll föga objektiva kritik
samt andra liknande yttringar som anledning till sin tredje och kortaste skrift:
Efterskrift till Min uäg tillbaha till hato-

enhet, som omfattar alla, präster och lekmän, levande och döda, troende och helgon,
och som intill världens ände låter oss erfara
den i Kyrkan närvarande Kristus, ett hon
inte kunde tänka sig något annat val, Här
kände hon det äkta katolska, som hon inte
kunnat finna.i sin gamla tro, emedan denna
enhet på många punkter hade prisgivits
inom protestantismen, FIon kände det som
en befrielse, att människan i den katolska
enheten inte mer är hänvisad till sig själv
allena, inte är >ensam med Gud>, emedan
hon är medlem i den av Kristus själv instiftade Kyrka, i vilken han själv fortsätter

att

leva.

Eva Bergius har med uppriktig hängivelse
försökt att uttrycka denna övertygelse och
upplevelse, som hon kämpat sig fram till, i
ord som kan hjälpa även andra som utgår
från liknande svenska förutsättningar till
klarhet; dessa ord ingår också som en röst

från Norden i kören av de otaliga

licismen (1934).

R. B.

Denna skrift var egentligen bara >ett
öppet ord

till

försvar>, men den uppenbarar

just genom sin spontaneitet mer om författarinnans innersta andliga förbindelse med
den katolska världen än de båda andra
skrifterna. Här kommer det nämligen klart
fram, vad som var det avgörande för henne
vid hennes övergång från protestantismen
till den katolska tron. Argumentet är lika
intressant som mänskligt gripande. Det var
inte den ena eller andra lärosatsen, inte en
enskild tanke, ej något kyrkosystem, som
övertygade henne utan något, vari alla tankar och alla former, som hon mötte inom
katolicismen, hade sin djupaste ankargrund:
verkligheten av Corpus Cbristi mysticum,
av Kristi mystiska lekamen, som hon ingen-

i någon kyrka eller någon religiös
fann på samma sätt som i Katolska Lyrkan. Här hänvisade hon till >det
stans

gemenskap

genuint katolska>, som von Engeström påstått att hon stod tämligen främmande för.
Eva Bergius ver till den grad gripen av
denna inom den katolska kyrkan levande
188

röster,

som världen runt vittnar om den övernationella enheten inom den katolska kyrkan.

Abb6 Pietre

Den stora räddningsaktion som abb6
Pierre organiserade under de hårda, Lyliga
februaridagarnt detta år, har den fortsatt,
är det många som undrar. Frågorna kan
vara berättigade eftersom pressen inte
längre ägnar saken någon uppmärksamhet.
Den har fortsatt, inte bara i Frankrike,
utan också annorstädes; de första arbetslagen har redan gett sig över Medelhavet
till Oran, Alger och Casablanca för att där
genomföra samma arbete, bygg^ bostäder
it fattigr och bostadslösa. Två präster arbetar för närvarande tillsammans med abb6
Pierre, fler kommer när de kan undvaras,
sju seminarister utbildas för att hjälpa honom. De fransLa ärkebiskoparna har gett
honom sitt oreserverade stöd. Som en vidare

fortsättning på abbd Pierres verk måste
man också se återupprättandet av Mission
ile France, vilket i sitt högkvarter i Pon-
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tigny skall utbilda nya präster för arbetare
och bönder.
Många frågor om abbd Pierre och hans
kamrater besvaras av två böcker som kommit ut på Editions du. Seuil, nämligen las
chiffoniers d'Emncaiis samt en annan vilken
i fotografier redogör för åstadkomna resultat. Men än viktigare är den tidskrift som
abbd Pierre startat, och vars första nummer nu föreligger. Den heter Fain et Soif
(Hunger och törst). Denna tidskrift både
skrivs och illustreras av Les Compagnons
Emmaiis heter som bekant
d'Emmaiis

-

abb6 Pierres stora bostadsområde. Tidskriften kommer att ägna, sig åt att visa på
nöden i världen, och föreslå verksamma
lösningar, i synnerhet för dem som är utan
bostad, arbetslösa och övergivna. Många
författare och journalister har lovat sin

medverkan, det gället särskilt Albert
Schweitzer, Tibor Mende, Gilbert Cesbron
och andra. Faim et Soi/, skriver abbd Pierre
i sin ledare, kommer inte att behaga hjärtan
av sten, inte fyllda magar' eller lugna samveten, men den kommer att behaga alla
mänskliga varelser som hungrar efter rättvisa och vänskap.

>Abendländische Akademie>
De sista dagarna i juli l9t4 höll >Västerländska Akademien> sitt tredje årsmöte på
samma plats som hittills: i den förtjusande
bayerska biskopsstaden Eichstätt.
Akademien, som har sitt säte i Mönchen,
har efter det sista kriget grundats av professorer, journalister, politiker och andra
intellektuella, som står i det offentliga livet.

Den betrakter det som sin uppgift att
främja den västerländska tanken. Protestantiska och katolska kristna vill tillsammans
peka på och utreda de kristna grundvalarna
föt vä.r kultur. De vill hjälpa till att uppbygga ett nytt Europa. De vill göre det på
det akademiska tänkandets plan, dvs. på
avstånd från den dagliga kampens hetta.
Just därför måste man beklaga, att de aktiva politikernas andel bland de f. ö. om-

kring 170 deltagarna i Eichstätt var jämförelsevis liten.
Med en sådan anmärkning är redan något
sagt om mötets förlopp. Ämnet var denna

gång: >Stat, folk, övernationcll ordning.>

Det

passade

bra, att Akademiens

styrelse

hade inbjudit referenter från olika europeiska nationer. Därmed förblev det övernationella inte bara ett ämne för teoretiska
diskussioner, det kom konkret till synes.

Utom flera tyskar, bland vilka professor
von der Heydte, Akademiens ordförande,
var en av de mest framstående, talade professorvan der Ven från Holland, professor
Paulus Lenz-Mddoc och Comte FranEois de

la Noö från Frankrike, rektor All Ahlberg

från So-erige, profesrcr Giuseppe Vedovato
från Italien och Marquis de Valdeiglesias
från

I

Spanien.

en hel del principiella frågor visade sig

mötets alla deltagare ha sammanfallande
åsikter. Vi framhäver här framför allt två
punkter.

För att reglera förhållandet mellan den
enskilda människan och samhället gäller
den så kallade principiun subsidiaritalis,
som också kallas graderingsprincipen eller
den vertikela maktdelningens princip. Den
innebär, att familj, kommun, land, nation
liksom även eventuella övernationella
-sammanslutningar
bildas för individens
bästa. De får inte ta sig själva som absoluta
självändamål

det vore totalitarism;

- måste de
efter den andra

en

ömsesidigt

-bli till hj:ilp
(subsiilium) för den enskilda människans

kompletterande varandra

utveckling, Det betyder ingalunda, att staten bara är ett slags >nattvakt>, vilken roll
liberala kretsar, framför allt på 1800-talet,

ville hänvisa den till. Fastmer kompletteras
subsidiaritetsprincipen av den s. k' solidaritetsprincipen, enligt vilken individen har
rcm sin plikt att tjäna gemenskapen. Men
individen har en viss övervikt över de olika
samfunden. Den är jv i varie fall ett besjälat väsen, vilket inte kan påstås om familjen, staten och andra gemenskapsformer.

För katoliken har det särsLilt intresse'
att framställningarna och diskussionerna
189
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i stor utsträckning stödde sig på de sista
påvarnas uttalanden, framför allt påven

i levande tro, De som verkligen tror, är
inte nöjda med bara idder. De erkänner

Pius XI:s encyklike Quailragesimo anno,
som utkom 1931 till fyrtioårsdagen av dcn

Kristus som Herre och överlämnar sig helt

första stora >sociala> encyklikan:

XIIlzs Rerum Nwaratn.
Ytterligare var man i Eichstätt överens
om att både livskraftiga stater och övernationella sammanslutningar endast kan

till

stånd, om det görs något på det
pålitiska planet såväl som på det andliga.

komma

Alf Ahlberg och tillika den spanske
lät i sina föredrag
tydligast detta framträda: att vi för att
skapa ett nytt Europe behöver på samma
Rektor

markesen de Valdeiglesias

gång bärande idder och politiska och ekonomiska åtgärder. Det var denna tanke,
som uttrycktes på ett markant sätt, då på
mötets sista dag inför den väldiga gotiska
Eichstätt-katedralen som bakgrund, Ludus
de anticbristo, ett medeltida mysteriespel
om Antikrist, uppfördes. Den protestantiske
biskopen \trZilhelm Staehlin, en av mötets
deltagare, inledde spelet med ett föredrag,
som måhända var alltför lärt. Vad pjäsens
handling angår, så visar den människor
som till sitt inre är enade och eniga: alla

är kristna. Likväl lyckas Antikrist rycka
makten till sig, just på grund av att kejsaren undervärderar sin egen makts betydelse.

Spelet

uppfört av Delfiska Institutet

frin Mainz
utgjorde en bekännelse. För
- västerländska kulturen beatt rädda den
höver vi en gemensam inre
intellektuell
- måste denna
och aktiv
front; samtidigt
inre gemenskap
stödjas genom yttre juridiska institutioner. Vad vår kulturs innehåll
bettäfrat, tänker man i den Västerländska

Akademiens kretsar så här: kristendomen
kan bestå utan västerlandet, men västerlan-

det, såsom det nu en gång har blivit till,
kan ingalunda bestå utan Kristus.
Månne man lika klart inser, att kristendomens kraft inte kan till fullo utveckla
sig, så länge den endast förblir en tanke,
som man diskuterar? Kristi ande och san-

ning vinner makt, först om de tages emot
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till

honom.

\VK.

Leo

Rosendal och Rom
Stockholms-Tidningen (16/9 1954) innehåller under denna rubrik följande utmärkta insändare:

>Visst finns det katolska konvertiter
(för att inte tala om alla f, d. blivande
konvertiter!) som på ett ytligt-exotiskt
plan förts över till Rom. Men för oss andra,
för vilka exotismen är något sekundärt om
det, är det kränkande att ständigt höra
dessa generalisetingar, som om vi blivit
ens

katoliker av ytlighet eller

vidskepelse.

Undertecknad har genom bibelläsning
och ingen annan påverkal
6isg konver-

tera. >>Detta är mitt blod,- min lekamen.>
lnte: >I, med, genom, över och under vinet
och brödet ger jag er mitt blod och min
>Den som har sett mig, han
lekamen!>
- Fadern.
har ock sett
Jag är vägen, sanningen och livet.> Inte: >en profet och
ovanligt högtstående man (som inbillade
sig själv, att han var Gud)>>!
>Du är

-

Petrus. På denna klippa skall jag bygga min
församling.> Inte: >Pi envar av mina mest

individualistiska framtida lärjungar skall
ja,gbyggt mig en liten församling!>>
lag ht inte kunnat kringgå orden >vad
I lösen> och >vad I binden>. I den mån
min åsikt skiljt sig från Petri uttalanden,
har jag med beklagande måst lägga min
protest åsido, Sub specie eternitatis kommer
det ju att visa sig, att han har rätt, i kraft
av det ämbete Jesus tilldelade honom, Invändningar om påvedömets förfall är lama:
ännu efter förnekelsens natt bekräftade
Han ju sitt val av Simon Petrus att vaia en
herde för hjorden. Hur läsandet av bibeln
kan föra en människa annorstädes än till
Rom, är mig ofattbart.
lngegeril Stulener>

LITTERATUR
Birgittaboken. 19J4, Nordisk Rotogravyr.

I Birgittaboken, som i redaktion av Andreas Lindblom, vår finaste birgittakännare,
nyligen utkommit, finner man bl. a, eo
uppsats

av den humanistiskt och religiöst
r I H a m i l-

intresserade landshövding Ca

t

o

n i Linköping, som ger besked

om

>Birgittrstif telsens> planer.

Att klostret skulle få fungera så som
Birgitta själv en gång ville är naturligwis
uteslutet. En längre tid har munkklostret
tjänstgjort som hem för krigsmän och

skola och sommarakademi är nu inte i allo
frapperande, men ingen kan, som situationen nu gestaltat sig, ha något att invända

mot planen, som tvärtom förefaller vara
värd allt tänkbart stöd. Det förefaller tyvärr av landshövdingens ord, som om det
fortfarande skulle dröja länge, innan till-

räckligt med pengar samlats ihop, för atr
stiftelsen skall kunna ta konkret form, även
om Birgittastiftelsen formellt övertagir
nunneklostrets så gott sgm samtliga lokaler
från och med I juli detta regnets år.

en

För att göra saken känd och för att slå
ett slag för stiftelsen har Andreas
Lindblom nu samlat en nd bidrag till
en bok, som verkligen gör skäl för sitt

vinterfolkhögskola och etr vandrarhem har
en tid arbetat i munkkiostret, och nu är
avsikten att i nunneklostret skapa en sannskyldig motsvarighet till Manfred Björkquists Sigtunastiftelse, dvs. >ett studie- och
vilohem, där envar med behov av ro och
andakt kan f& njutr rekreation och komfort ( !) i den stämningsfyllda miljön>.

själv skrivit en utmärkt liten studie över
>Birgitta och östergötland> med bl. a.
några fina sidor om Ulvåsa och en reproduktion av den l9f0 upptäckte bilden av
Birgitte och hennes kyrka i Hovs kyrka,
östergötland. Lindblom har också försett
boken med andra utsökta illustrationer.

Ritningar har gjorts av Erik Fant, man
planerar att inreda ett sextiotal gästrum

Han har sålunda tagit med Birgitta i Hilleshögs kyrka i Uppland, som Nathan Söder-

nunneklostret som hem för psykiskt sjuka.

Nu flyttas de sjuka till nya lokaler,

plus sällskapsrum, bibliotek och

matsal.

Tillsammans med folkhögskolan skulle det
hela bli en god parallell till inte bara Sigtunestiftelsen utan också Geijerstiftelsen i
Ransäter.

Man åsyftar alltså att för Linköpings
skapa en >naturlig samlingsplats för
möten, kongresser, kurser o, dyl. och över
huvud taget tillföra det en oskattbar till-

stift

gång>. Samtidigt tillgodoses önskemålet att
på ett värdigt sätt bevara Birgittas klosterbyggnader för
som landshövdingen fintligt uttrycker -det
ändamål, >som stå i

- med de andliga och
god överensstämmelse
kulturella syften, som de ursprungligen av-

sågos

att

tjäna>>.

överensstämmelsen mellan Birgittas katolska kloster och en protestantisk folkhög-

anspråksfulla nrmn Birgittaboken. H:an ha,r

blom en gång.hittade vid en visitation, en
fin detalj av en korkåpa från Gyllene skinnets skattkammare i \trien med en ädelt
tecknad birgittagestalt och den knäböjande
Birgitta på altarskåpet i Appuna kyrka,
östergötland.
Flera av bidragen

i boken är

gamla be-

kanta. FIär omtrycks sålunda Nathan

Söderbloms

präktiga

jubileumstal

>Birgitta och reformationen>, som väl inte
ger något mer djupgående bidrag till belysningen av helgonet, och som här och var
försöker försvara ohållbara teser

sorn

att

reformatorerna gick tämligen milt fram
men som är
med våra klosterskatter!
ypperligt stiliserat och i varje
rad präglat
av den myndige talaren, vars oförglömliga
stämma man numera kan höra endast på ett

l9l
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par

visserligen oförlikneligt
grammof oninspelningar.

-

sköna

-

En gammal bekant är också S e I m a
Lagerlöfs skiss >Sancta Birgittas sista
dagar>, i vars final man finner en djärv
teori:

Selma Lagerlöf ifrågasätter, om inte
>hon, vars styrka var oböjlig, uppammade

de krafter som pånyttfödde landet>. Man
har svårt att förstå, hur Birgitta, vars hela
verk hårdhänt krossades av reformationen,
skulle ha kunnat bidraga till att skapa den
självkänsla som möjliggjorde Gustaf Vasas
befrielseverk. Men kanske ligger det något

i

Något mera tveksam känner man sig in-

för omtrycket av Erik Noreens lilla
skiss >Heliga Birgitta som svensk förfat-

tare>. För det första därför att polemiken
mot Toni Schmid angående birgittaautografernas autenticitet knappast är helt övertygande
även om en yngre forskare i

men för der andra därför att artikeln

en hel avhandling ställt sig på Noreens sida

-innehåller en bedrövlig

passage, som chockerade redan då den först kom i tryck i
ord ocb BiId.
Jag skall låta läsaren själv döma. Noreen

påstår, att >Birgittas andliga högmod får
präktiga uttryck> i hennes storartade skildring av rättegången i evigheten mot sonen
Karl Ulfsson, förvisso ett av svensk medeltidslitteraturs mästerverk, Den som ser högmod i denna bild av en moder som kämpar
för sin son, vet mycket litet om Birgittas
själsliv, Men Noreen går längre. Han skriver: >Att själen blir frälst, är helt och
hållet hennes förtjänst, det är hennes böner
och tårar som gör att texten i djävulens
anklagelseskrift befinnes utplånad, att hans
tunga är avskuren med rötterna osv. Med
skäl slungar djävulen till sist Birgitta i
ansiktet: 'förbannade so'!.> Denna gräslighet borde inte ha fått se dagens ljus en
tredje gång (uppsatsen finns nämligen
också omtryckt i en essrysamling ev Noreen).
Känner man en viss olust inför Noreens
uppsets, blir man dess mer förtjust, när
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märkt
författaren berätttr efter Nicolaus Ragvaldi om den stora kyrkofest i
Vadstena, som kallades den heliga Katarinas

av Vadstena skrinläggning, och vid vilken
hela den svenska andliga och kulturella
eliten var närvarande.
Det är en av de största scenerna i det
svenska 1400-talet som

Brilioth h:ir fint

fångat. Han slutar profetiskt men något
dunkelt: >Det är förlåtligt, om en och annan drömmer om att Birgittas stiftelse ännu
en gång skall kunna bli medelpunkt för de

uppslaget.

man läser ärkebiskop Brilioths

>Birgirtas kloster på 1400-talet>, som veterligen är ett original, Uppslaget är ut-

skiss

tre, nej, de fyra rikenas andliga

gemen-

skap.> Därmed åsyftas alltså Birgittastiftelsen, Till detta må bara sägas, att ingen-

ting över huvud kan

skapas

med pengar

plus ett stycke pietet. De skapande faktorerna heter uppriktig tro och verklig genialitet. Innan landet kan uppvisa en personlighet av Birgittas egna mått, torde man få
skrinlägga alla planer om Vadstena som
något slags nordisk kulturcentral.
Suen Stolfie

A n d r 1, H ry e n SJ: Saint Tbomas d'Aquin et la uie de I'Eglise.
Paris-Louvain 19f2, Descl6e, BFr.
48:

-.

Tbomas uon Aquino gestern
und heute, Frankfurt 1914, Knecht.

-:

DM 4:

80.

Bland de många publikationer som under
de senaste årtiondena behandlat Thomas ev
Aquino förtj'intr denna lilla bok särskild
uppmärksamhet. Hayen är professor i Lou-

vain och elev till Merdchal, som på ett
fruktbart sätt konfronterat Thomas' tänkande med Kants kunskapslära.

Byggande på forskningar av särskilt
Chenu, van Steenberghen (jfr Credo l9J0z
236; l9J2:101), Gilson och Gauthier, undersöker Hayen Thomas' intention och insats, sedda mot bakgrunden av den kristna

traditionen. Förf. utgår från den helige
Bernhlrds lätr orn kärlekens fyra grader

Litteratur
och visar, hur 1200-talets andliga spänningar löses genom S:t Thomas'insats. Hur
kan den till sin karaktär abstrakta och teoretiska teologien förenes med det konkreta
religiösa livet? Thomas prisger varken (med
åugustinianerna) vetenskapen för livets
skull eller (med den radikala aristotelismen)
livet för vetenskapens skull. Den av honom
skapade syntesen betydde historiskt och logiskt sett ett erkännande av filosofiens oberoende men gav samtidigt en möjlighet att
genomföra den teologiska Samman i d,ess
grundläggande delar (I och II) som abstrakt vetenskap. Först i tredje delen blir
Sutnman konkret i och med anknytningen
till Kristi historiska person. Här når den
enskildes kunskapsförmåga sin fulländning
genom

ett frivilligt

jasägande

till

>kristen>, dvs. den kommer inifrån en
människa, i vilken Kristus är levande, i
vilken Kristus uppenbarar Fadern.
Thomas isolerar sig aldrig och betonar
heller aldrig sin individuella accent
han
- fråär helt öppen för sin tids spänningar,
gor och uppgifter. Vid sin lösning stannar
han helt i traditionens sammanhang. FIan
säger, vad Augustinus skulle ha velat säga,
om han levat på Thomas' tid. Thomas har
heller inte sagt
eller kunnat säga
vad
han i dag skulle-ha sagt eller vad han- skulle
rilja att den som fullföljer hans tankar och

intentioner nu skulle säga.
Att ha Thomas av Aquino som läromästare betyder därför inte att stanna vid hans
skrifters ordalydelse eller att vidare utföra
hans skiss till en filosofisk-teologisk syntes.
Det finns bara ett sätt att vara S:t Thomas

trogen: att göra sig förtrogen med hans
intentioner på samma vis som han själv
Aristoteles',

Augustinus' och Bernhards intentioner och

att

sedan oförfärat

säga, vad Thomas

telet.

i vårt

Hayens historiskt och principiellt givande
bok utfylls av två bidrag av Etienne Gilson,
varav det andra, om >den historisk-kritiska

forskningen

och

skolastikens framtid>,

torde ha långt större

vikt

århundrade ut-

inte kunde säga på 1300-

än de flesta van-

liga diskussionsinlägg.

Kristus.

Hayen ger rika uppslag beträffande den
trinitariska karaktären av Thomas' verk,
Thomas' teologi är inte >kristologisk> eller
>kristocentrisk>, dvs. inte ett sätt ett betrakta Kristus utifrån, utan hans teologi är

gjorde sig förtrogen med

Thomas' verk är
och måste vara
- är föredömligt, han
ofullbordat, Men det
ir doctor communis, ty hans sätt att behandla och lösa frågor karakteriseras av att
han >utblottar sig själv> inför Fadern i
likhet med Kristus. På så vis blev han lärjunge till den ende Lärare, som förmår
undervisa inifrån, men själv också i sin tur
en tillförlirlig vägvisare för oss, när vi med
samme tro och samma kristna kärlek som
grundval skall lösa vår egen tids problem.

Peter Hornung SJ

Hans Björkegren: Mlsfral. Stockholm 19J4. Vahlström
och \fiidstrand.

Björkegren skrev redan som gymnasist en

rad litet bleka men påfallande finstämda
böcker, somliga med en vag katolsk tendens
de blev derfor på sina håll föremål för
-skarp kritik. I sin nya diktsamling, Mistral,
har han övergått till en skarp och hånfull
kritik av kristendomen och kanske särskilt
katolicismen; han har följaktligen hojts till
skyarna av kritiken och kan nu vara fullkomligt trygg: han är på livstid välförsörjd
med stipendier. Det enda som skulle kunna
äventyra hans bärgning vore, att han åter
närmade sig det heliga.
Vår kritik har på sina håll beskyllts för
att överdrivet prisa böcker som innehåller
religiösa motiv. Detta är fullkomligt oriktigt. Den övervägande delen av Sveriges
kristna. litteratur har av oss awisats eller
förbigåtts, på grund av sin svagr konstnärliga valör eller andra brister. Inte heller
Björkegrens tidigare små böcker har hos oss
änmälts med någon större entusiasm. Däremor är det ett bevisbart faktum, att föt
många ateistiska kritiker själva existensen
av ett katolskt handlings- eller tankemotiv
i en bok betyder, att boken skall sablas ned:
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Bengt Holmqvists recensionsverksamhet är
här särskilt cynisk.

tryggheten. Nu når mig vinden, skrovlig
och blödande från Europas grorta.)>

Björkegrens Mistral är nu ingalunda någon dålig bok; den är otvivelaktigt hans
bästa. Han har lyckats slå sig loss från sin
alltför skyddade miljö, han har mött andra

och patetiska visioner av världens nöd.

Björkegrens brytning med sin ungdoms
skenvärld och ytlighet är värd all respekt.
Men man ville ställa en frägat inbillar han
sig, att den kristna verklighet som möter
t, ex. hos Ldon Bloy eller Bernanos har den
minsta likhet med hans egna oförpliktande
barnsligheter och stämningsmakerier? Med

Även hans konstnärliga uttrycksmedel har
i påfallande grad förfinats och intensifierats. I denna utveckling har naturligtvis

vilken rätt utsträcker han den säkert riktiga och nyttiga uppgörelsen med sig själv
till att gälla också verklig, blödande och

vilka

o$rande kristendom? >Guds vittrande stad,
barndomens dvärgträdgårdar>, heter der i
en ennan dikt. Det är emellertid inte Guds
stad som är en vittrande kindergarten, det
är Hans Björkegrens egen gymnasistdiktning. Flans fall visar tydligt faran av att

och nya erfarenheter, han har mött det
blödande Europa, och han kan ge ståtliga

också hans ungdoms katolska idoler

- aldrig
han svalt vördade på avstånd men

kommit att stå i en
annan belysning. Det visar sig nu, att hans
orientering och bildning är för grund. Han
vet för litet om katolicismen. Följaktligen

lät sig förpliktas av

faller han lätt offer för vulgärföreställningar om kyrkan. FIan använder utomordentligt brutala ord: >O

Lismarekristus,

in i en taggtrådsmyt, ett hat.>)
[Man skulle gårna vilja höra vad den sakliga innebörden av detta utbrott är.] I en
som föste oss

annan dikt heter det:
Korsfästa ras! Som

ett

kadever

ruttnar mitt unga hat,
Nu sedan jag vunnit kunskap

genom dig, kvinna av Jordan,
'ir jeg fiddrd undan terebinterna.

Dvs.: sedan skalden >>upplevat livet>, behöver han inte religionens illusioner, som på
ett falskt sätt avstängde honom från världen och verkligheten. Förmodligen är detta
alldeles sant: en ytlig eller falsk katolicism
är förvisso värd en sådan indignation, och
man hälsar med glädje skaldens frigörelse,
även om han nu ramlat in i en ny illusion
och tror sig förpliktad att smäde sin Frälsare, I >Diktarpåve> förhånar han en norkanske har Paul
mativ katolsk kritik
Claudel stått modell:- >>Rätten att pösa.
Rätten att writta. Rätten att ha mera rätt
andra,>> I
>>Skuggan av

än

en annan dikt säger han:
Gud var endast sommar-

skugga, skugga

mandarinblå

dagars

^v
trygghet och sidenblå kvällars trolldom.
En årstid, sedd från glasverandan, var
194

förlagen utsläpper unga diktare i tonåren,
som ännu inte hunnit göra en egen upplevelse
även när de är så begåvade som

-

Björkegren.
Björkegren tror, att hans väg fört honom
från Kristus. Han misstar sig. Hans väg har
fört honom från en kristen pose. Den har
fört honom närmare verkligheten och sanningen
därmed också närmare Kristus.

Hans käcka
smädelser mot Frälsaren och
den kyrka han efterlämnat är likgiltiga.
Det viktiga 'ir, ett författtren fortsätter på
den väg han slagit in på. Med stigande
mognad skall han finna, att Kristi kärlek
även för dem som i en
är en verklighet
storm av applåder och i ett regn av stipendier och berömmande recensioner tror
kallade att förneka honom.

sig

Suen Stol|e

Anders Bug ge't Norske stau'
kirker. Oslo 19i3, Dreyers forlag.

De norska stavkyrkornas härlighet är
unik i världen, Anders Bugges stora verk
innehåller en sakkunnig analys av stavkyrkornas stilhisrcria och estetiska art
läsaren får följa utvecklhgen från de äldsta stavkyrkorna (IJrnes, Holtålen, Garmo,

Vågå), som härstammar från Magnus Barfots söners fram till Sverres tid, fram över

Litteratur
storhetstiden

till

dekadensen,

Ett

särskilt

har analysen av dessa kyrkors >pagan-ikonografi>> eller, som författaren sä8er, >dekorativa skaldskaparmal>. Den
intresse

kristna domedagsskildringen omkomponeras

i

stavkyrkornas ornament

till ett Ragnarök

med ondskans makter i gestalt av drakar;
i den ur så många synpunkter märkliga
Setesdalen finner man omkring 1200 en
sällsam efterblomstring, markerad bl. a. av

den sköna portalen från Hylestad kyrka
med scener från sagan om Sigurd Favnesbane och Gunnar i ormgropen, här förmodligen avsedda att kristet nytolkas.
Bugges bok har ett stort antal illustrationer, som tekniskt kunde vara bättre
(jämför t. ex. bilderna i Gustaf Näsströms
svenska kulturhistoria i bilder!), men som
ändå gör en imponerande bild av dessa
norska konstskatter.

Någon gång borde våra norska vänner
en studieresa för nordiska katoli^trrngert
ker till de norska stavkyrkorna. Ingen känner rätt Norges katolska tid, som inte sett
Borgund stavkyrka, byggd omkring l1i0

ger en utmärkt analys av de olika motivgrupperna. Ja, mer än så
författaren,
- gör ett försom är lärjunge till R. Steiner,
sök att nytolka mosaikernas konstnärliga
och andliga art. FIan menar, art de tre
första århundradena ännu hade en direkt
förbindelse med det väldigaste andliga genombrott historien känner, och att detta är
förklaringen till att denna konst så plötsligt
och skenbart utan föregångare kan uppträda med fullt utbildat mästerskap. Mosaikerna är skapade av >>Jiinger>: >>in den
friihchristlichen Mosaikkunst sprechen noch
deutlich vernehmbar die Zeugnisse eines
Jiingertums, das neue kosmisch-schöpferische
Kräfte empfangen und gestaltet hat, das
nachatmend-nachahmend bis ins Herzblut
eine Kunst schuf, welche von der Sonnen-

göttlichkeit des auf der Erde erschienenen
Christus durchpulst war>. Bl. a. ger författaren från denna utgångspunkt en fin
analys av de olika stadierna i den tidiga
kristna konstens Kristusframställningar:

korset; symbolerna fisk och lamm;

den

gode herden; den skäggige Krisrus-världens

som basilika, LJrnes med dess hedniska orna-

sol.

ment och märkliga skulpturer, Hoprekstad
med dess nästan otroliga västportal och rörande altarbaldakin från slutet av 1200talet eller Hedalen med dess storartade västportal från 11i0, sköna madonna och undersköna relikskrin i förgyUd koppar från

Uehlis resonemang kan här inte närmare
refereras, men boken rekommenderas. Den
är också en heder för schweizisk tryckerikonst.
Suen Stolpe

mitten av 1200-talet.
Saen Stolpe

Harald

Schiller:

Olle

Hjortzberg. Malmö 19f4, Allhems

Ernst Uehli:

Dic

Berno Schwabe Verlag.
Ravennamosaikerna väckte

lika stor

be-

i Sverige som i alla andra städer,
när de i ypperliga reproduktioner utstäIlundran

des. Ändå kan en sådan upplevelse aldrig
jämföras med ett besök på platsen. Vill man

ha en utmärkt vägledning, skall man läsa
Uehlis vackra bok, som dels innehåller
överlägsna reproduktioner av de vackraste
mosaikerna i Galla Placidia, S. Apollinare,

S. Apollinare

in

Classe

förlag.

Mosaiken

uon Raaenna. 3:e uppl. Basel 19i4,

och S. Vitale,

dels

Det är en av de största arbetarna i modern svensk konst och säkert den flitigaste
kyrkomålare vi haft i modern tid som
Schiller här i ett praktfullt utstyrt arbete
skildrar. Hjortzberg har trots sin intensiva
verksamhet också i olficiell ställning
han
har varit professor, direktör och vice- preses

i

Konstakademien

alltid varit

anonym.

Hans biografi visar- sig nu inte tillhöra de
dramatisha, men Schillers framställning ger
en ytterst intressant bild av hans utveckling
från sekelskiftets symbolism över intensiva

t9t
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studier av både italiensk och orientalisk
konst fram till hans mogna kyrkomåleri,

och djursagor. Hans Afrikaupplevelse för
Gide i tankarna, inte bare därför arc han

t, ex. i Saltsjöbadskyrkan eller i Engel-

inleder med ett citat frin Les nounitures
tenestresl det är inte utan, att man också
minns den franske officer, Ernest Psichari,
som en gång slrev las !oi, qai crient dans
le däsert.
Persson berättar om gasellerna som tar
upp kampen mot schakalerne men besegras
av människorna; poängen är den unga gasellens romantiska kärleksillusion, rcm gör
honom försvarsoduglig, Han ger också en
spröd pojkhistoria om en misslyckad lejonjakt, en fin fabel om mannen som vädjade
till Guds rättvisa och en suggestiv historia
om flickrn Ronja, som lockade ned regn
tenom ått-kasta av sig sina klader på bytorSet inför den häpnande befolkningen.
Vad Persson upplevat i Afrika, är det ursprungliga landet, österlandet i Hans Alienus'mening, det skenbart lata och förfallna
landet, som rymmer mycken visdom
ingen rastlöshet för rill måler men väl

brektsLyrkan,

August Brunius ville hävda, att Hjortzberg egentligen är en skicklig han*erl,are
som saknar det egna andliga innehåll, vilker
gör den geniale konstnären, I varje fall
framgir av denna bok tydligt,
Hjoftz^tt
bergs kristna måleri ingalunda är tillkommet endasr pä yttte beställning, utan art
han i hela sitt liv levat nära de kristna mvsterierna och oavlåtligen försökt tränga in i
dem.

Ett särskilt kapitel behandlar Hjortzbergs
arbete på bröderna Lagerströms bibelupp-

lage; kanske har han här nått

högst.

Andreas Lindblom skrev om detta arbete:
>Konstnärens stil är fostrad i andan av der
bästa som å detta område sett dagen alltsedan 120O-talets illurninerade bibelmanuskdpt, nämligen Diirers träsnitt. Den aldrig
sinande iddrikedomen, stringensen och uttrycksfullheten i den kärva linjen, blicken
för de stora möjligheter som växlingen mel-

långa timmars meditation och försjunkande.
>Grodan> får symbolisera författarens avsmak för det jäktende, krigiska västerlan-

lan svart och vitt rymmer, är ett direkt
eller indirekt arv frän träsnittets beund-

det. Hos Persson möter man någonting så
sällsynt som ett mohammedanskt strömdrag
välgörande i vår skärande europeiska kulturkris. >Ronja> rymmer ett slags

ransvärde världsmästare. Men vad som hos

H. är någonting alldeles nytt och ytterligt
verkningsfullt, det är de orientaliserande

ställföreträdande lidande; i >Solen och månen> gestaltas den första konflikten mellan

elementen.>

En med allvar och lidelse fullföljd svensk

konstnärlig 8ärning är det som Harald

bal.om de lätta skisserna
ont och gott
finns genomgående
en filosofisk reflexion

Schiller skildrat.
Suen Stolpe

per persson: Den romantisho
gasellen. sto"khol- ls;;5;l:
ström och'sp'idstrand.

och en religiös livsupplevelse, som ger dem
deras hemliga liv.
Persson skriver egendomligt nog sine le-

i,"t'..'vktert' medvetet vardaglist
spral( ocn gor lnga rntensrvare torsoK att
skapa genuin lohalf:irg. Men hans grepp är
t"*"t

Per Persson debuterar på ett lyckosamt i vår unga litteratur nytt; men har på
sätt. FIan är kännare av nordafrikanske känn, att han är vuxen andra och större
förhållanden och berättar * som man rror uppgifter.
rätt hemmagjorda afrikanska legender

-
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