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GIOVANNI PAPINI'S BREV TIL
MENNESKEHETEN

1- iovanni Papinis navn er lite kjent i Norden. Ikke destomindre er han

\fr"r,rrrynligvis den mest ruvende skikkelse innen samtidig italiensk
litteratur, og nest etter Gabriele d'Annunzio trolig den mest leste og kjente
italienske forfatter i og utenfor ltalia. I en fransk kommentar til hans

siste bok sies han å forene i sitt overdådige talent en Paul Claudel's mys-
tisisme og poetiske kraft med Leon Daudet's eller Georges Bernanos' pole-
miske glpd; og enda fgye en bred, universell kultur til disse allerede

blendende littera,re kvaliteter. 'Hvem er så denne florentinske ildsjelen?
I et selvbiografisk ungdomsarbeide, Uorco Finito, et menneskelig mes-

terverk hvor han skildrer sin intellektuelle og religi6se utvikling, forteller
han hvordan han allerede i sin tidligste ungdom fp,lte seg knust av en
pessimisme og håplpshet som brakte ham til selvmordets rand. Denne
unggutten som slukte all den litteratur han kom over, og som drlmte
om å skape et stort syntetisk verk, en encyklopedi, var via agnosticismen
strandet på en livslede og melankoli som fristet ham til å forlate livet i
en alder da hans jevnaldrende så smått begynte å oppdage det.

Senere skulle verdensbergmmelsen komme med Storia di Cristo, lr.en
mellom denne dypt religip,se kjerlighetserkkring til Frelseren og Uomo
Finito ligger en konversjon som Papini aldri har skrevet ett ord om. I
(Jomo Finito var der en episode hvor Papini og hans barndomsvenn Giu-
seppe Prezzolini under en av deres promenader befinner seg i en trang
gate som i trapper og avsatser slynger seg oppover mot en hgyde hvor en
slank, alvorlig cypress venter på dem: >Vi pnsket at väre liv måtte bli
en slik oppstigning.> Papinis dikterliv ble en vakker virkeliggjprelse av
dette ungdomspnsket, hans stridbare og voldsomme sinn, hans ubendige
frihetstrang og brennende lidenskap for det absolutte, ekstreme; slik som
den avtegner seg i hans verker, forteller sin historie om den smertefulle
tilformingen av en kristen karakter under presset av en kjedighet som
>tåler alt, tror alt, håper alt>.

I en artikkel om Papini i den franske ukeavisen Töruoignage Cbrötien
nylig forteller Marcel Brion om en samtale han hadde med dikteren om
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hans konversjon. >Siden fjortenårsalderen>' fortalte Papini, >hadde jeg

vendt meg bort fra religionen. Jeg hadde min 'sataniske periode' som

varte til tredveårsalderen, den alder da tankens styrke tar form og posi-

sjon. Peter Vust omvendte seg i 36-årsalderen, Jacques Riviöre 27 år

gammel mens Chesterton var 34. Jeg var J8 är da jeg begynte å skrive
pä Storia di Cristo. Det redselsfulle synet av krigens (1914-1918)
ruiner og lidelser hadde gjort meg dypt nedtrykt. Jeg narmet meg den

russiske litteratur som har v&,rt ay stor betydning for min utvikling. Jeg
leste om igjen Dostojevski og Tolstoi, som igjen ledet meg til Evangeliet.

Jeg hadde jo lest det ofte fgr,rr;'en med fiendtlighet og motvilje. Jeg har
forgvrig alltid lest meget i Bibelen; selv i min 'sataniske periode'. Disse

meditasjonene over Evangeliene, srrlig Bergpreken overbeviste meg om
at,bare en radikal forandring av sjelene kunne redde menneskene og verne
dem mot en gjentakelse av krigens redsler. Bestialiteten måtte forandres
til hellighet, fiendehatet (og noen ganger vennehatet!) til kjrrlighet.
F/rst forekom kristenheten meg som midlet mot menneskehetens onder,
senere larte meditasjoner i ensomhet og angst meg at Den som var mester

for en moral så fjernt fra menneskenaturen umulig kunne vxre bare ett
menneske, FIan matte vere Gud. Resten har nåden utrettet. . . .>)

Stori.a di Cristo foreligger på dansk (under tittelen Kristi Lius Historie)
og på svensk (Kristi historia, Helsingfors 1927) rnen vakte ikke den

oppmerksomhet i Norden som den hadde fortjent. I sin oversikt over
den skandinaviske Leben-Jesu-litteratur i Ricciotti's Jesu Kristi Leuned'

(Dansk Gyldendal 194i) sier Peter Schindler at disse >yderst subjektive
Essays der reagerer ovenfor en Aandsretning af Olietryk og Gipsfigurer
vi ikke er plagede med, med deres Saft og Kraft og Salt og Krydderi var
maaske for subjektive og for fremmede for Ganer der er vante til at 'Op-
byggelse' skal smage sPdligt>.

Meg bekjent er det eneste forspk på å introdusere Papinis rike for-
fatterskap hos oss.1 Hans diktning spenner over et fint nyansert register
fra voldsomme satiriske verker som Gog og Fisolof enes demring til herlige
variasjoner over hans yndlingstema: helligheten, som Den leuende Dante
og Sankt Au.gustin. Forhåpentlig vil hans siste verk som utkom i Firenze
i 1946 under tittelen Lettere agli uomini del Papa Celesti.no Ses/o også

utkomme på et skandinavisk språk, og åpne det nordiske publikums pyne

for dette s€regne og rike diktersinn.
Det er en merkelig bok. Brever fra en pave. 

- 
Celestin VJ. - 

som

aldri har eksistert, og som med evangeliet i venstre hånd og pennen i
hp,yre skriver ett sannhetsord til menneskeheten idag, med en myndighet
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og en faderlig omsorg som er verdig en Kristi vikar. Det er en bok som

brenner av kjarlighet, denne kjarlighet som Papinis ironi, sarlig i pole-
mikken med hans gamle motstander Benedetto Croce noen ganger stilte
i skyggen, men som er kjent av alle som har sett dypc i hans forfatter-
skap og kjent ham personlig. Marcel Brion trekker i den f4r neynte ar-
tikkel sammenlikninger mellom Swift og Papini, men skarpsynet hadde

g.iort The Dean of St, Patrick til en bitter menneskefiende, mens Papinis
strenghet og sviende svppeslag bare vitner om en pasjonert kjarlighet til
denne villfarne menneskeslekt. For han tror på menneskene. Den annen

verdenskrig sa ham intet nytt, intet annet enn den fprste og hele mellom-
krigsperioden hadde uttrykt med all /nskelig tydelighet: at menneske-
heten har valget mellom å vende erlig og reellt tilbake til kristendommen
i allt sitt vesen og alle sine gjerninger, eller gå tilgrunne. Foran oss står
Kristi ord: >>Sicut dilexi vos, ut et vos diligatis invicem> og alle andre

lpsninger er fullstendig illusoriske. Det er et forferdende enkelt kultur-
program, men ikke for enkelt. Denne enkle og meget gamle sannhet er

grunntonen i den fiktive paavens brever, Kirken har ingen lettvinte og
sensasjonelle universalmedisiner, menneskene må ikke tro at Rom noen-
sinne vil tale annet enn sin totusenårgamle evangelisme, såre ubekvem
for en egoistisk verden, men såre effektiv for individer og samfunn som

har mot til å praktisere den. Ved siden av menneskeheten som raver
fram i blindhet og blpdende i sin hatske materialisme, i en sivilisasjon som
har mistet sansen for det guddommelige og som naturn/dvendig synes å

forberede sin egen katastrofale undergang, går Kirken; lindrende, manende
og advarende, uforanderlig og evig frelsende, med et tålrnod og et håp

som aldri svikter og tier fordi det er Den Gode Hyrdes egen kjrrlige om-
sorg som driver den. Verden og Kirken; maskinmennesket og presten.
Celestins styrke er alle de beste historiske og virkelige pavers styrke: det
er r@sten fra Galilea som taler gjennom dem og minner om glemte sann-
heter, sannheter som vi har gjort vårt beste for å kvele eller forvrenge i
oss selv, enkle sannheter uten blendende tankelek, men så vitale og fram-
fgrt sä inntrengende med en stemme som skjelver i sorg, dirrer i harme
og bpnnfaller i kjerlighet overfor en avsjdlet verden. Kristi vikar minner
menneskeheten om alvoret i synden mot ånden, denne ene synd soå
utelukker sin egen tilgivelse og som i sin tragiske dynamisme fprer men-
nesket over den forferdende uklare grense mellom ikke å uille se sann-
heten, og ikke ä kunne se den. Celestin og Kirken vil gi menneskeheten

dens sjel tilbake, hele rnenneskeheten; derfor npyer Guds tjeneres tjener
seg ikke med å tale til geistligheten og sin trofaste undersåtter: budskapet
favner ikkekatolikker, jgder og gudlgse like fullt, det er katolsk i ordets
fulleste mening. Der er ord til historikere og diktere, til vitenskapsmenn,
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til kvinnene, til de rike og de fattige, til regjeringer og til undersåtter,
til ordensfolk og prester. I disse spesielle budskap til hver menneske-

gruppe lever den gamle katolske universalisme, i enhver åndelig fornyelse
av sivilisasjonen må hver og 6n spille sin rolle i sitt arbeide, etter sitt per-
sonlige livskall, etter sine evner og anlegg, for om menneskesjelen og dens

kall til det evige liv forblir densamme, skifter livsformene og den in-
tellektuelle og materielle virksomhet. Slik skal kristenheten gjenfpdes.
Og det er i den beste og mest autentiske pavelige tradisjon når Papini-
Celestins encyklika ikke bare er et forpint n/dskrik fra kristenhetens
far som ser menneskeslekten styrte seg blindt rnot selv/deleggelsen, men
også den konkrete, praktiske anvisning av mål og midler som for hver og
enkelt og for kollektiviteten skal tjene til frelse. I disse kraftfulle lin-
jene, vekslende mellom lidenskap, harme og kjarlighet, indignasjon og

6mhet er der et vitnesbyrd om det håp på menneskehetens framtid som

er det €nesce vel funderte under solen fordi det hviler på en klippe. Ut-
trykt som det er med geniets mesterskap og med gjenklang av kristne
rlster fra Apokalypsens visjonere velde og Savonarolas domspreken til
St. Frans av Assisi's og St.a Catharina's mest hjertegripende appell til
menneskehjertet er dette budskapet et kristent memento til vår genera-
sjon som ikke kan unngå ä gjpre et dypt inntrykk.

Celestin legger vekten pa det solol. forener menneskene. F{an ber ikke
alle mennesker knele for St. Peters trone, han ber ikke engang om at de

blir kristne. Hva han i fgrste rekke tilsikter er at de >forandres for å

forenes>, for å realisere den enhet som er Guds plan med oss, skrevet i
våre hvilelpse menneskehjerter. Menneskene ma la,re å lytte i sitt indre
til sjelens krav. Da vil de oppdage at >det gkonomiske menneske> (som
Papini setter som kontrast til det kristne menneske), det fysiske, meka-
niske velvrre umulig kan vere en virkelig kilde til lykke og frelse for
menneskene. Pengene, maskinene, den materielle likestilling kan aldri
kvele menneskets hvilelpst urolige sjel, denne sjel som uavlatelig, bevisst
eller ubevisst lengter etter Kristi rike i sinnene.

Dette mpte mellom den menneskelige tragedie og kristen kjerlighet i
dikterens hjerte har skapt avsnitt av enkel monumentalitet som de f.gl-

$ende eksempler, innenfor encyklikaens tradisjonelle og verdige littera,re
genre, og rent bortsett fra den dristige subjektiviteten som kommer fram
i mange av hans meninger.

>TII KRISTENFOLKEI.)>

>Det er overflpdig å proklamere hpyrgstet kristendommens lederstilling, det er til-
ogmed unpdvendig å tro, slik som vi gjgr det, på dens guddommelige opprinnelse, for
historien har med all pnskelig tydelighet uttalt sin dom og gitt det uimotsigelige vitnes-
byrd. Menneskene har ikke akseptert Kristi bud, de har handlet motsatt av hva Evan-
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geliet larer, de har avvist brorskapet, ydmykheten og kjerligheten, og er slik endt i selv-
gdeleggelsen. Således er ethvert bevis overflgdig. Det er ikke dogmatikken, men realiteten

som har talt og som taler med denne innlysende klarhet. Jo mer en fjerner seg fra
Kristus, desto nermere kommer en avgrunnen.>

Dette menneskenes avslag til den kristne kjrrlighetens alternativ
krever en aktivisering av alle kristne krefter, som skal vere saltet i verden
og hindre den store forråtnelse. Situasjonens alvor krever enslags >gene-

ralmobilisering> av ordensfolkene, munken skal gå ut og s/ke sin bort-
komne bror på vegene, og som i det XIII. og det XVI. århundre skal
Kirken under Den Hellige Ånds inspirasjon frambringe en ny orden
svarende til den aktuelle situasjons krav:

>TIL MUNKER OCH ORDENSFOLK.>

>Den dag da dere forlater deres klostre og gir dere ut på landevegen, på alle ver-
dens veger 6ot i gjgre Kongenes Konge til Keiser over alle menneskelige skapninger, vil
bli en stor da'g for menneskeheten. Jeg ser dere allerede som vi drpmme lik summende

og utrettelige bisvermer som brer seg, hverken for å semle eller stikke, men for a gi til
alle sannhetens velgjprende h<.rnning som leger alle sår, stilner all angst, frigjpr alle slaver.

Kanskje vil Den hellige Ånd, som i svunne tider, kalle en forudbestemt til å grunnlegge

en ny orden, en orden mer i overensstemmelse med pyeblikkets behov, en orden som ikke
lukker sine barn inne i klostrenes mprke skygger, men som gj6r dem folkelige i folkets
midte, klar til å bek.iempe fienden i alle hans smutthull, istand til å gjenoppvekke alle
de dOde sjeler i lggnens og skammens kalkede graver. Men en slik ordensstiftelse vil vere
et Åndens verk, og Ånden blåser hvor den vil. Vi for Vår del kan ikke gjpre annet enn

å fremskynde begivenheten ved ydmykheten i Vårt pnske.>>

Med smerte taler han om splittelsen, menneskenes splittelse, og verst
av alt: de kristnes splittelse, denne utålelige forargelse som hindrer Jesu
oppstandelse i hjertene, 

- 
en minnes Robert Hugh Bensons ord: >Kristus

har fullbrakt. Så la oss da begynne!>

>T IL SP LITTEDE KRISTNE.>

>Til kristne som narer den illusjon at de som soldatene på Golgata har delt den kors-
festedes uspmmede kjortel: Det hellige Legeme hviler jo avkledt iblant oss, dekket med

sår, men helt, blldende men ennå varmt, lgsnet frt galgen men fremdeles naglet til våre

livs kors. Dette legeme, som ikke har annet enn utseendet av ä vere dpdt venter på sin
annen oppstandelse. Dct venter av oss sin oppstandelse i hjertene og i verden. A brgdre,
mine br6dre i kjarligheten og lengslen etter Kristus, dere ser og vet og forstår til hvilken
korsveg den alminnelige avsindighet har brakt den menneskelige familie. Vi setter en

god vakt omkring grxven, men graven er tom, og det er forg;'eves at vi lpfter våre gyne

mot en himmel som er formprket av fortidens og semtidens straffedommer. Jesus er
iblant oss, fremdeles levende i sitt kjpd og sitt blod, men det er som en ubuden og illesett,
som en reisende en ikke vil hpre på og som alle unngår fordi våre herberger, som Bethle-
hems, er fylte av viktige g;'ester, gjester som tar megen plass og har iLke annet enn forakt
tilovers for Ham.>
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Kristendommen river ubarmhjertig og miskunnelig istykker alle uto-
pier om det jordiske paradis, alle politiske regnskaper som glemmer arve-
synden erklarer den verdilpse.

>TIL BORGERE OG UNDERSåTTER.>

>I alle jordens land og gjennom alle historiens århundrer har dere levd og lever dere

under misnpyens grå og sorte banner. Deres naivitet ligger deri, at dere tror på mer
rettferd og mer lykke for dem som betaler og adlyder alene ved et skifte av faner og
ledere. Og så er der jo for menneskene bare en eneste autentisk og effektiv revolusjon,
denne indre revolusjon som Kristus forkynte og satte igang ved den galileiske sjp og frt
templet i Jerusalem. I sammenlikning er all annen revolusjon bare en ny forkledning av
personasjene, en flytning og overmaling av kulissene.>>

Kan en lese denne knappe, megetsigende teksten til kvinnene uten å

tenke på apostelen Peters; den fprste paves, vakre skildring av det kristne
kvinneideal? (I Peter 3,1).

)fll XVINNENE.>

>Kirken, som erer så mange rv deres spstre som helgener, har alltid beskyttet, forsvart
og elsket dere. Idag som alltid har den bruk for dere, og mer enn noensinne. Jesus selv

kaller til seg med hgy 4st de Mari-cr som han har k.jent her på jorden, kontemplative
og synderinner, Laza,rts' spstre, de som gråter på vegen til retterstedet, alle de som har
elsket Ham og de som er kalt til å elske Ham. Deres malit er stor i det som er ondt,
men den burdc vare ennå stprre i det gode,>>

Og til de rike har Celestin-Papini ord som minner om Kristi egen
voldsomhet mot de harde kapitalister hvis frelse er mer problematisk enn
kamelens gang gjennom nålepyet fordi våre hjerter er hos vår skatt og
fordi Mammon ikke deler sit herredg,mme med noen i en menneskeskjel.
Papinis hat til pengene er ett ay de trekk en husker fra >Storia di Cristo>:

>>TIL DE RIK-E.>

>De ulykket som verden ved deres feil lider under er ikke tilstrekkelig utsoner ved
deres egen ulykke og iLke engang ved deres ubevisste elendighet. Ingen, og framfor alt
ikke dere rike, vil kunne bebreide Kristus at han manglet kjerlighet da han vendte seg

til dere og sa: 'Ve dere, du rike, for dere har alt fått deres lpnn....' Fryktelige ldnn
som tar en brå slutt når den guddommelige tyv kommer midt i natten, på den tid da
skapningene og sjelene er innhyllet i mprket og ingen hprer Ham. Denne natt nermer
seg, en natt svartere enn alle andre, en stormfullt og blodig m/rke,>

Slik er denne bok, - i all sin skarphet og kraft en stor bok om tillit
og kjerlighet. Når en leser den pavens bgnn som avslutter dette verk av
tårer og ild, gnsker en at hvert menneske foldet sine hender og ba den
fra sitt hjertes dyp, for sin sjels helbredelse og for sivilisasjonens frelse.
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LEKMANNARÖnT SEn oCH IN-
SATSER AV LETUÄN

e lekmannarörelser, som i våra dagar framträda, gynnas av Kyrkan.
Även under tidigare skeden i hennes historia hava dylika rörelser

verkat välsignelserikt under hennes hägn.
En synnerlig kraftig sådan var den, som gjorde sig gällande, när

Gregorius VII tog upp striden för Kyrkans frihet och celibatslagens
helgd mot förstatligande och simoni: det var folke* djupa led, som

stödde den store påven, vilken i det kyrkliga officiet kallas >en i sanning
helig man, brottens hämnare och Kyrkans ivrigaste försvararer.

Hårt var det motstånd, Gregorius mötte. >Han hade>, skriver den bekante historikern
Georges Goyau, >>emot sig kejsaren (Henrik IV), många stormän, biskopar också. Bland
denna världens mäktiga var markgrevinnan Matilda av Toskana hans enda bundsför-
vant. FIan hade på sin sida Clunys munkar: fritagna från biskoplig jurisdiktion, lydiga
benediktinerregeln och den Heliga Stolen, var det ingenting, som begränsade deras blickars
horisont och deras apostolats frihet. I synnerhet det enkla folket samarbetade med Gre-
gorius VII. Milanos invånare hissade påvlig flagga och reste sig. Pataria-förbundet var
en semi-politisk, semi-religiös revolt mot de andliga ledarnas vällevnad och sedeslöshet.

I Reims, i Thdrouanne, i en mängd städer i Tyskland, var den påvliga rättvisan, som

avsatte biskoparna, i fullt samförstånd med den folkliga rättvisan, som fördrev dem,

Men makten tillhorde likväl Gregorius VII:s motståndare. Det var genom användande
av sin apostoliska auktoritet, som han bröt deras motstånd.>t

Än.ru större omfattning hade den lekmannarörelse, som härrör från
S:t Franciscus av Assisi, död 1226 och kanoniserad redan två år
därefter. Il poverello, om vilken det sagts: >Han förde fram värl-
den till en tid av vår> - ord, som Johannes Jörgensen satt som motto
över sin bok Den Hellige Frans aa Assisi.

Förutom minoritorden för munkar, stadfäst av påven Honorius III
1223, och klarissorden för nunnor, anordnade Franciscus en tredje orden,
en religiös förening för dem, som måste leva i världen 

- 
tertiärer. Den

bär i allt sin stiftares prägel, också beträffande hängiven kärlek och lyd-
nad för Kyrkan: >Det är Guds Son, som jag ser i dem>, brukade S:t
Franciscus säga om präster som följa den heliga romerska Kyrkans re-
gel. . . Till och med om de ftirfoljde mig, så är det till dem, jag skulle
hänvända *ig.r'

Full av vitalitet även nu för tiden, förstod den tredje orden redan från början i
sig samla människor ur skilda samhällslager, ringa daglönare sida vid sida av konungar
såsom Ludvig den Helige, >den store konungen, skiparen av den högre rättvisa, vars

' G. Goyau: La Pafiautö et la Ciailisation,2:a uppl., sid. ll.
" P. Rousselot-I. Huby S. J.: Christus, sid. tl3f .
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våg lutar till de fattigas förmån> och >den lagerkrönte Dante, skalden, som i sirr
lidelsefyllda liv sjöng lovsånger till Fru Fattigdom, vars gråa mantel är fodrad med purpur
och invändigt underbart harlig>, såsom G. K. Chesterton skriver i sin Den belige Fran-
ciscus lrån Ässlsl (sid. lal). Och tillsammans med enkla kvinnor av folket komma
furstinnor såsom den ungerska konungadottern, heliga Elisabet, lantgrevinna av Töringen,
om vilken C. D. af Virs6n sjunger:

Hon uppgår helt i bön och lov,
De arme äro hennes hov,
Hon kläder nakne, hennes hand
Ger sjuke läkdom och förband.

Hon hungern spisar, sänder tröst
Åt djupt av kvalet tryckta bröst;
Förklarad, luttrad mer och mer,
Ej gåvor blott, sin själ hon ger.

Liksom hos franciskanerna, så finnes för lekmän en rredje orden även
hos dominikanerna och karmeliterna, oblater hos benediktinerna samt hos

vår svenska birgittinerorden fratres et sorores ad extra, vilka bland sina
medlemmar haft även två drottningar, Margareta och Filippa.

Vad lekmän, genomträngda av äkta katolsk anda, kunna uträtta, därom vittnar e.i

minst heliga Birgitta, vars liv och tidevarv ypperligt skildras i Ste Brigitte cle Suåde,

av Ctessc de Flavigny 
- Johannes Jörgensens stora arbete e.i dll förglömmandes. Och

den svenska sierskans och de tredje ordnarnas insatser utgöra även de belysande glimtar
från medeltiden, vilken stundom stämplats som mörk 

- 
en beskyllning, som mäster-

ligt vederlägges av G. K. Chesterton i Mörk Middelalder (Köpenhamn 194i), i vars
företal Peter Schindler säger: >)att tillskriva religionen det beryktade 'mörkret' är lika
enfaldigt, som att bötrakta katedralen i Chartres, Fra Anglicos fresker, Campo Santo i
Pisa, Baptisteriet i Firenze och Dantes Divina Commedia som växter på mänsklighetens
nattsida>.

Liksom under medeltiden, så framträdde även under nya tiden reli-
giösa föreningar av lekmän. En av de mest betydande är M a r i a-
kongregationen, vilken grundades i Rom 1!63, och som har till
uppgift att stärka och fördjupa sina medlemmars trosliv så att de måtte
göra bruk av sitt inflytande till försvar av tro, Kyrka och goda seder.

Medlemmarna kallas sodaler, och den livsform, de efterfölja, är inspirerad av anden
hos Jesu Sällskap, som under 1J00-talets ödesdigra omvälvningar genom sina ypperliga
läroanstalter och genom apostoliskt arbete av sina fäder, bl. a. en Bellarmin i Italien,
en Canisius i Tyskland, en Skarga i Polen, voro bland de främste att bidraga till genom-
förande av besluten på tridentinska kyrkomötet, som effektivt reformerade Kyrhan.
Mariakongregationen är spridd i J världsdelar och räknar i 'rlta dtgar 6 miljoner soda-
ler 

- 
en värdefull lekmannarörelse.

Vad insatser av lekmän betråfrar, måste jag i det följande begränsa mig
till sådana under förfoljelsetider.
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Märkliga lekmannainsatser, rättare bragder av ädlaste slag, möta oss

i Japan. Dess apostel, S:t Frans Xavier (t ltl2), en av Jesu Sällskaps
yppersta söner, landade där Vårfrudagen den I i augusti 1i49 tillsam-
mans med 2 ordensbröder och 3 japaner.s Hans och hans efterföljares
apostoliska verksamhet, kröntes med sådan framgång att mera än 200,000
katoliker funnos i Japan redan 1J79. Men då utbröto förfOljelser. Här
som annorstädes slog man herdarne för att skingra hjorden: den I februari
1597 ledo 23 franciskaner och 3 jesuiter martyrdöden (kanoniserade
1862).

De troende följde sina själaherdars föredöme. Under farfarlig tortyr
och kvalfull död beseglade otaliga japaner med sitt blod sin katolska tro
med en ståndaktighet, ja många med en helig offerglädje, som erinrar om
blodsvittnen från den första kristna tiden, en S:t Laurentius, en S:t Vin-
centius, vilken, såsom S:t Augustinus säger, under sitt martyrium talade
så jublande, att det tycktes, att en Vincentius led och en annan Vincentius
talade.

Efter 3 perioder av blodiga fOrfOllelser (1t87-1t96, 1612-1622, 1637-1649),
voro alla missionärer dödade eller fördrivna. Allt katolskt liv syntes slocknat, inga
katoliker mer rill finnandes i Nippon 

- 
mänskligt att döma. Annorlunda inför Gud.

Genom drakoniska lagar var den uppgående solens rike avspärrat från yttervärlden.
Och avspärrningen fortfor ända tills att, genom en traktat mellan Frankrike och Japan,
undertechnad den 8 oktober 18i8 och ratificerad 18t9, de tre hamnarna Hakodate,
Kanagawa Yokohama och Nagasaki, öppnades för europder, och även missionärer tillätos
slå sig ner i dem för att stå utlänningar till tjänst. I sin prästerliga verksamhet måste

de iakttaga stor varsamhet på grund av hatet mot främlingar och kristendomsfientliga
lagar (de upphävdes först 1873), men kunde så småningom bygga kyrkor, Påre Mermet
en i Hakodate och Pöre Turet en i Nagasaki.

Den 17 mars 186i blev en märkesdag i kyrkan i Nagasaki, ty då kommo li japaner

på besök och meddelade Påre Petitjean, att de voro kristna, varpå de för att pröva mis-
sionärernas halt, riktade tre frä.gor till dem: Erkännen I påvens i Rom auktoritet? 

-Vörden I den Heliga Jungfrun? - 
Leven I uti celibat? 

- 
Då dessa frågor besvarades

jakande, sade de: Då ären I rättmätiga efterföljare tiil dem, som omvände v&ta, fötfäd,er,
och tillade, att de själva voro ättlingar av martyrer, och att i Japan funnos omkring
10,000 katoliker, härsrammande från dem, vilka trots de f.ör{åÅiga, förföljelserna, släkt-
led eftcr släktled troget hållit fast vid sin katolska tro, ständigt vid upptäckt hotade av

strängaste strafr, och allr detta under mer än två århundraden, utan slälasöriare, utan
andra sakrament än det heliga dopet, endast med några andaktsböcker 

- 
ett nådens

under, och en lekmannabragd av ädlaste slag.'

Från Japan, där religionsfrihet råder sedan 1884, vända vi oss till
Polen. Efrer dess delningar (1772, t79i och 779t), vilka i historien
brännmärkts såsom en upprörande kränkning av folkrätten, med Fred-

" Se J. C. Reville S. l; Saint Frarcis Xauier, Apostle of India and. Japan samt F. F.
Maurer: Der H. Franz Xauer, der Apostel lndiens und f apans.

'Se Kyrkans bisloia, utg. av Birgittaföreningen, Sthm 1924, sid.3lJ.
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rik II av Preussen som anstiftare och Katarina II av Ryssland som lika
rovgirig medverkande, började katolikerna förtryckas, i synnerhet i de

provinser, tsarinnan tillskansat sig.

Så t. ex. lät Kararina upphäva 10,000 unierade katolska församlingar och 1t0 kloster
samt tvinga över till den ryska schismatiska statskyrkan 8 miljoner katoliker, och det
fastän hon hade tillförsäkrat katolikerna av både latinsk och unierad ritus skydd för
deras religion.

Förföljelserna upphörde under Paul I (t 1801) och Alexander
(f 1S2t), men begynte ånyo under Nikolaus I (t lSIi), vilken ville
russificera, vad som återstod av unierade katoliker. Hans katolikfor-
följelse liksom andra i Polen avsåg att utrota katolsk religion och polsk
nationalitet, båda försvarade av eliten (lekmän och präster) i spetsen för
folket, med insatser, som kanske bäst belysas av det svar, Pius IX gav
några polackar, vilka bådo att få reliker:

,rTagen>, sade påven, >en handfull av Eder egen fädernejord. Den är
fuktad av martyrers blod.>

Ja, nog fick Pius IX (1546-1875) liksom hans företrädare Grego-
rius XVI (1S31-1846) bevittna, hur katolskt blod flöt i strömmar
under de förföljelser, som pågingo i Polen under Nikolaus I och Alexan-
der II (18ii-1881), och vilka i omänsklig grymhet ej stodo tillbaka för
dem, vilka anställdes av hedniska härskare, Japans kejsare och Roms
casarer. Präster, munkar, nunnor, lekmän i tusental ledo martyrdöden,
ofta efter ohygglig tortyr, varjämte egendomskonfiskering, fängelse, för-
visning till Sibirien hOrde till ordningen för dagen.

Då Pius IX i encyklikrn Ubi Urbaniano av den l0 J'uli 1364 påpekade de fOrfärliga
lidanden, som tillfogades katolikerna i det gamla polska riket, och 1866 avbröt de diplo-
matiska förbindelserna med Ryssland, svarade tsarregeringen med att strängeligen för-
bjuda all förbindelse med den Heliga Stolen. Förföljelserna fortsatte: även biskopar och
präster av latinsk ritus förvisades eller sattes i fängelse.

Då nästan alla präster av unierad ritus voro dödade, fängslade, eller förvisade, stodo
de unierade utan själasörjare, i synnerhet som de med tvång registrerats såsom tillhörande
den ryska statskyrkan: stränga straff hotade både de unierade lekmän, som anlitade
präster av latinsk ritus,'och de präster, som dristade sig öva sy'älavård.

Under flera decennier fortforo dessa olidliga förhållanden. Der var
då lekmän gjorde beundransvärda insatser. Trots hotande straff anord-
nade polska familjer, godsägare och bönder, religionsundervisning, själv-
fallet i hemlighet, för dem, som voro utan själavård, höllo söndagsskolor,
anskaffade andaktsböcker i de guvernement, där tryckning av katolska
böcker var förbjuden, ja, det farligaste av allt, ordnade så, att gudstjänst
kunde hållas av modiga, offervilliga präster. Bland präster, som med
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fängelse, toftyr och Sibirien för ögonen, likväl övade själavård, kan näm-
nas abbd Giscard.

Tillhötande en familj med försänkningar vid ryska ke.isarhovet (hans far en rysk
general, hans mor en baltisk grevinna, båda av protestantisk konfession), själv page vid
hovet, prisgav han en lysande framtid, när han omfattade den katolska tron, som han
genom en polsk vän, varm katolik (liksom andra polska adelsmän tvångsinskriven i
pagekåren), hade 1ärt känna och älska, studerade teologi, blev präst och ägnade sig med
glödande iver åt själavård bland de unierade, som voro utan präster. Efter år av väl-
signelserikt arbete blcv han ertappad, inspärrad i ett ryskt ortodoxt kloster, flydde, kom
till Rom och blev av Leo XIII försedd med vidsträckta prästerliga fullmakter.

Genomrrängd av brinnande åstundan att ånyo fi tbetr biand de förföljda under
tsarens välde, lyckades han verkligen under annat namn komma in i ryska riket genom

atr raga vägen över Stockholm, där han besökte min makas föräldrahem, utförde ett
framgångsrikt, farofylh arbete bland unierade, föll ånyo i händerna på den ryska polisen,

förvisades tili Sibiren, verkade där som själasörjare bland talrika deporterade katoliker,
även vid äldre år uppfylld av apostolisk iver för själarna och en riddare utan fruktan
och tadel för Polens rättvisa sak.

Om abbd Giscards verksamhet och om katolska lekmäns märkliga in-
satser hörde jag ofta talas, då jag 1902-L906 var sekreterare vid svensk-
norska konsulatet i Riga, där det då fanns 3 katolska församlingar av

latinsk ritus samt mer än 60,000 katoliker, åv polsk, litauisk, lettisk och
tysk nationalitet,

Där fick jag även bevittna det jubel som bröt fram vid nyheten, att
religionsfrihet äntligen tillförsäkrats alla i ryska riket genom en kejserlig
ukas, utfärdad av tsar Nikolaus II den 30 april 190i: de svåra neder-
lagen i kriget mot Japan och den'starka, revolutionära jäsningen tveng
regeringen att lossa på banden på olika områden.

Redan under de två första åren av vunnen frihet blevo c:a t00,000 personer, de

flesta från olika delar av det gamla polska riket, upptegna i katolska kyrkans sköte,
däribland 300,000, vilka med våld tvingats över till den ryska statskyrkan. Av dessa

hade mer än 100,000 ståndaktigt hållit fast vid sin katolskr. tro, utan siälasörjare, i san-

ning en utomordentlig insats av lekmän.
Der var rörande atc se den hänförelse, varmed ättlingar av bekännare och martyrer

mottogo bekräftelsens heliga sakrament, då den energiske och mycket sympatiske ärke-
biskopen av Mohilew, greve Szembek, var i Riga för att sedan besöka trakter i sitr stora
biskopsdöme, där under decennier ingen katolsk präst fått sätta sin fot.

På grund av religionsfrihetsukasen fick abb6 Giscard lämna Sibirien och arbetade sedan
i Riga.

När antikatolska, reaktionärt ktafter åter gjorde sig gällande, fördrevs biskopar från
sina stift, bl. a. suffraganbiskopen av Mohilew, Mgr, Denisewicz, och biskopen av \filno,
baron von der Ropp, en av det katolska episkopatets yppersta medlemmar (Se Credo
1939, sid. 279 fr.), varjämte jesuitpater Verczynski, som upptagit 1,000 ryssar i Ka-
tolska kyrkan, blev utvisad.

Ännu värre blev tyranniet, sedan bolsjevikerna kommit till makten och anställde
religionsförföl.ielser, värre än de allra värsra under tsartiden.
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I Polen, som blev fritt efter första världskriget, började på alla om-
råden en kraftig uppblomstring, ypperligt skildrad av professor Gunnar
Gunnarsson i hans lilla bok Det återuppståndna Polen.s På det kyrkliga
området tävlade präster och lekmän att fråmja och stärka religiöst liv
genom upprättande av skolor, föreningar, anordnande av andliga öv-
ningar, återställande av kloster etc. etc. - något som jag hade tillfälle
konstatera under resor i Polen, även i dess avlägsnaste provinser, där min
vän och biktfader under Rigaåren, Mgr Zygmunt Lozinski, såsom biskop
av Pinsk tillsammans med präster och lekmän utförde ett utomordentligt
nydaningsarbete (f 1932 in odore sanctitatis).6

Hela denna uppblomstring, både andlig och r'ärldslig, skövlades på
det skendligaste, då nazister och bolsjeviker tillsammans överföllo Polen
i september 1939, fastån både tyskar och ryssar hade non-aggressions-
pakter med Polen.

Nazisternas förf ärliga religionsförföljelse skildrades av kardinal Hlond, primas av

Polen, i hans rapport till påven, där det bl. a. heter: >I många distrikt har Kyrkans liv
fullständigt krossars, nästan alla präster ha fördrivits. Katolsk gudst.jänst existerar
knappast längre, Guds ord predikas icke, sakramenten utdelas inte ens till de d0ende.

I sju månader ha äktenskap mellan polackar varit förbjudna. Det minsta initiativ i fråga
om religiöst liv är förbjuder.>

Prästerskapet förföl.ides allra hårdast. Tusentals präster försmäktade och pinades till
döds i fängelser och koncentrationsläger.

Även då grepo lekmän in med fera för eget liv. Så t. ex. brukade en ung flicka i
Varszawa, att, alldeles som S:t Tarsicius i kristenhetens första dagar, bära det heliga
sakramentet till dödsdömda fångar.

Icke mindre förfårliga blevo forhållandena i de polska provinser, som Stalin, med
Roosevelts och Churchills samtycke tillskansade sig vid >Polens fiärde delning> 

- 
en

delning, vilken den amerikanske ambassadören Arthur Bliss-Lane i sin bok I sata Poland
betrayd respektlöst stämplar såsom utförd av en stor och två mindre brottslingar; 

- en
delning, som prisgav åt Sovjet i i procent av Polens hela landområde och ungefär en
tredjedel av dess befolkning: nära 8 miljoner katoliker,4,4J1 katolska präster och 4,31i
katolska helgedomar, däribland Ostrobrama i \Zilno, näst Czenstochowa Polens mest
frejdade vallfartsort" 

- 
en delning, som för katoliker i de avträdda provinserna betyder

förf<;llelser, värre än under tsartiden, hundratals präster, särskilt unierade, fångna eller
dödade, hela församlingar utan själasörjare, och insatser av lekmän, bäst karaktcriserade
av det gamla ordet >icke med ord, utan med sin död bekände de sin tro>.

Förutom en mil.y'on polackar, inspärrade i fängelser eller koncentrationsläger i euro-
peiska Ryssland, befinner sig nära "/n miljon polackar i Sibirien, och dessa utgöra jämte
100,000 litauer och 70,000 letter >de deporterades kyrka i Sibirien>, vilken är utan
präster och utan de heliga sakramenren, men likväI, efter vad Katolsk IJgeblad (tl+t
nr 12) berättar, utvecklar ett intensivt religiöst liv 

- 
i sanning en märklig insars av

lekmän.

u Se även Credo 19392 343 fr.u Se Credo l92J:90 fr.o 1fr ;ohn \flalterson: öster om Bzg samt J. Armfelt-I/. de pomian: polen nu och i
forna dagar.
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Roosevelt hade, såsom den amerikanske ambassadören Villiam C. Bullit påpekar,

hoppats kunna förmå Stalin att godtaga kristliga metoder och demokratisLa principer.
>President Roosevelt>, fortsätter Bullit, >förlorade spelec, fastän han rycktes bort, innan
Sovjets politik i Polen, Ungern, österrike, Rumänien, Bulgarien, Jugoslavien, Tyskland,
Manchuriet och Korea gjorde detta uppenbart. Stalin förblev oomvänd.>"

Roosevelt misslyckades, medan däremot Stalin har framgång: ir fÅn år gör sig Sovjets
hegemoni gällande i det ena landet efter det andra.

De metoder, som Moskva och dess vapendragare, kommunisterna, använda, bekräftar,
vad Sigrid Undset skrev rcd,a,n 7941, nämligen, >att den Stalinska kommunismen endast
är en mera brutal förnyelse av det tsaristiske Rysslands sämsta tendenser 

- 
lusten att

öka sin makt genom att erövra sina grannars territorium och genom att hålla massorne

i ett slags halvslaveri 
- 

likgiltigheten för individens liv och välfärd, som alltid kommer
:tt bli oförståelig för människor av en kristen och demokratisk åskådning, huru ofull-
komligt de än praktisera sin kristendom och sin demokrati>."

Fastän Polens folk mer än andra lidit både under och efter kriget,
griper det sig modigt och energiskt an med återuppbyggnadsarbetet för
att återställa ej endast sina skövlade hem, utan även 

- 
just nu en viktig

insats av lekmän 
- 

de många stora och små kyrkor, som förstördes av
fienderna, däribland medeltida träkyrkor ute på landsbygden, vilka över-
levt krigens härjningar, men som av nazisterna vid återtåget stuckos i
brand. (Det katolska återuppbyggnadsarbetet kan ju icke påräkna be-
vågenhet av de maktägande i Warczawa, vilka behärskas av Moskva.)

Om Polens läge i dag och dess utsikter i framtiden har kardinal Hlond,
primas av Polen, uttalat sig för den katolska tidningen Przeglad
poruszechny. Kardinalen påpekar, att äret 1948 kommer att bliva av-
görande för Polen. IIan hänvisar till den rådande viljan till återuppbyg-
gande och framhåller som exempel dårpä S:t Johanneskatedralen i
Varszawa, vilken ånyo uppstår i fulländad skönhet. Och kardinal Hlond
fortsätter: >Skulle natt sänka sig över Europas kultur, skall likväl Guds
lov aldrig förstummas i Polen. Vi skola städse föriaga alla dystra tankar.
Mitt under stormen, som förlänar historien ett nytt anlete, skola vi,
stödda på Guds bud, möta den nya människan. Fria och med fast tro
på Kristi seger, skola vi förtröstansfullt se framtiden till mötes. Vi veta,
att kristendomen har överlevt allt, och på samma sätt skall Kyrkan även
överleva alla motgångar. Vi skola icke se mot framtiden som ned i en
andens grav, utan bida på människans befrielse efter vandringen genom
syndens rike. Vi vo, att den sjuka världsdelen genom Folens hjälp skall
bliva delaktig av Guds barmhärtighet.>10

Gustaf Armfelt

' \trilliam C. Bullit: [Jnder Soajetstjörnan. Det Bästa 7946 nr 9, sid. 87.
" Sigrid Undsec: Äter mot frarntiden. Sthm 1943, sid. 20.

'u Katolsk Ugeblad, Köfenhamn, 1948 nr 8.
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Gertrud von le Forts författarskap efter 193l utgöres av några historiska berättelscr
(Das Reich des Kindes, Die magdeburgische Hochzeit, Die Abberufung der Jungfrau
von Barby, Das Gericht des Meeres), en roman och en novell med motiv från nutiden
(Der Kranz der Engel, Die Opferflamme), en populärfilosofisk bok (Die ewige Frau)
och en samling prosadikter. Det svårtillgängligaste av dessa verk är prosadiktsamlingen,
Hymnen an Deutscbland (1932). Stilen är en annan än i författarinnans första samling
prosadikter, Flymnen an die Kirche; den är våldsammare, korthuggnare 

- 
i dc maje-

stätiskt uppbyggda, om Bibelns poesi erinrande hymnerna till Kyrkan utgjorde de en-
skilda raderna vanligen avslutade meningar, medan de i den senare samlingen bestå blott
av korta, liksom flämlande satser eller utrop. Flera av hymnerna till Tyskland å,ro fram-
sprungna ur den allmänna förtvivlan över nöden under och efter första världskriget;
av 7930- och 40-talens tyska problem äro de naturligtvis. icke påverkade. Man kan kalla
diktsamlingen historiefilosofi, omsatt i prosalyrik. Gertrud von le Fort ser i det öde, som

gång på gång låter det tyska folket störta ned från den högsta makt till den djupaste

vanmakt, ett uttryck för detta folks omedelbara beroende av högre makter (>folk äro
makter, gudsomedelbara liksom de tjänande änglarna>>). Tysklands hävder ha bjudit på

väldigare omkastningar än grannländernas: >)Ända till stjärnornas facklor lyser dig din
ängels hand, och under de mörka djupa vattnen sänker den dig ned 

- 
den spelar för dig

din folksång i väldiga oktaver.> Landet står i beroende av Försynen, som givit det en

särskild uppgift i historien: det fick nämligen under medeltiden förvalta två heliga vär-
den, det från Rom ärvda sakrala kejsardömet och dcn kristliga rikstanken. Det var ge-

nom förvaltandet av dessa idder som Tyskland tjänade Gud och helgades åt honom.

Kejsarkronan kröntes, symboliskt nog, av ett kors:

Jordens h-ejsarfolk, kallat till alla kronors krona 
-rikets beliga krona,

de kristna follzens frid.slzrona -
lrån uars grepe horset glänste;
da segerns folk
ocb du nedeilagets folk,
dina bröders hjälte ocb rnarty 

-lsur blommar i.cke erigt i ditt öde

Frölsarns dunkla törne!

Korset, lidandets tecken, står allt framgent över Tysklands himmel. Men författa-
rinnan ger också uttryck åt tron, att lidandet omsider skall vändas i välsignelse, I den
sista dikten talar >>Tysklands själ> dessa ord:

Statk bleu jag genom uanmakten,
uidsträckt blea jag i längelset,
mild blea jag hos f ienden,

fiendelös blir jag. i segern:

till mina dngars hemlängtan,
till nitt upfidrags sol

stiger jag upp!
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Ocb i mitt ödes uöIdiga >tillbaha>
brusar jag framåt,
löre folh.en, till kejsarens beliga klippa:

. Kristus, kärleksrike konung,
åt d.ig öuerlämnar jag tronen ocb folkens tårar 

-bryt in, jordens fred!

Den kristna kejsartanken uppbär en stor del av hymnerna rill Tyskland. Gertrud
har även planerat en romantrilogi om de tyska medeltida kejsarna. Den skulle ha hetar
Die drei Kronen, Legende der deutschen Kaiserzeit, och ha omfatt^t f.öljande tre delar:
Corona ergentea, die deutsche Krone, Legende der sächsischen Kaiser; Corona ferrata,
die Lombardenkrone, Legende der salischen Kaiser; Corona aurea, die römische Krone,
Legende der staufischen Kaiser. Av detta stort anlagda verk har tyvärr endast prologen
kommit till utförande, nämligen Das Reich des Kindes, Legende der letzten Karolingar
(1933). Denna novells skönhet låter oss ana, ,tt hela cykeln i färdigt skick skulle ha
blivit ett av vår tids märkligaste historiska romanverk, Med den tyska medeltiden äger
Gertrud von le Fort, synes det, en kongenialitet som med ingen annan historisk epok,
och hon har lyckats att skänka liv och glans åt dessa gestaher och händelser. Berättelsen
Barnets rike för oss tillbaka till 800-talets slut. Karolingernas rike, en gång skapat av
Karl den store, vacklar i sina grundvalar och måste med uppbjudande av alla krafter
kämpa för sitt bestånd gentemot de vilda barbarfolken i norr och öster. I(ejsar Karl
den tjocke, en godsint men svag regent, är icke sin svåra uppgift vuxen. Frankrike och
Tyskland välja sig nya regenter; d,et förra landet greve Odo av Paris, det senare hertig
Arnulf av Kärnten. När den tappre krigaren Arnulf avsätter Karl, profeterar en gam-
mal spåkvinna, att den store Karls rike nu gått under och att ett litet svagr barn skall
intaga tronen. Konung Arnulf, som ständigt måste ligga i fält for att försvara riket mot
fienderna, glömmer aldrig denna spådom. Han tvekar i det längsta att närma sig sin
gemål, den ädla Uta, och sedan att erkänna deras son, ty han vet, att när denne blivit
konung, skall riket falla samman. Helst hade han sett, att hans redan vuxne, kraftfulle
frilloson hade blivit utsedd till hans efterträdare, men hans folk försvarar den äktfödde
sonens rätt. Först på sin dödsbädd ser han sig tvungen att erkänna denne sons äkta börd,
men det sker i vissheten om att rikets undergång nu stundar. Ludvig barnet blir också
efter faderns död konung men dör själv efter en kort tid, och riket är då nästan förött
genom magyarernas plundringståg.

Boken har flera gripande scener. Framför allt minnes man Karl den tjockes avsättning
och död samt drottning Utas kröning. Liksom Shakespeares konungar, en Richard II, en
Lear, blir Karl majestätisk {örst i sitt förfall och väcker såsom avsatt mera vördnad än
under sin regering. Den milda, moderliga Uta är en av Gertrud von Ie Forts mest inta-
gande gestalter. Tåligt och utan ett ord av klagan väntar hon, att hennes gemål skall
komma hem från sina ständiga felttitg lu att skänka henne den efterlängtade sonen.
Under väntetiden sitter hon och spinner småbarnskläder, som hon skänker år de fattiga
barnen i Regensburg. När konung Arnulf äntligen väntas hem, börjar hon i stället
spinna en linda, vari Vår Fru av ötting, en berömd nådabild, skall kunna svepa Jesus-
barnet. Med denna votivgåva vill hon av de högre makterna utverka ett barn, men lindan
blir längre än hon trort, ry Arnulf undviker i det längsra crc närmande. Det är för
henne oförståeligt, att hennes gemål tynar bort av grämelse, när hon fött sitt barn, och
att hrn visar en sådan likgiltighet för barnet, ja inte ens vill se det, när han ligger för
döden, men allt bär hon med samma ädla tålamod. Hon förlorar aldrig ett ögonblick
sin värdighet, och när hon till sist begravt sin son, får hon giva sin moderliga välsignelse
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åt den nye härskaren, Konrad av Franken, som i denna tid av förtvivlan och upplösning
skall övertaga barnets krona.

Den populärfilosofiska boken Die eraige Frau (1936) ger oss den katolska uppfatt-
ningen av kvinnan. Några punkter i denna vackra lilla bok må antydas. Som det kvinn-
ligas förebild och symbol ser författärinnan den ödmjuka Gudamodern, hon som sade:

>Se jag är Herrens tjänarinna; varde mig efter ditt ord> och sålunda samtyckte till att
medverka i frälsningsplanen. Människan kan ej bjuda Gud något bättre än hängivenhet
och beredvillighet. >Det kvinnligas passivt-mottagande, vari den antika filosofien såg

något rent negativt, visar sig i den kristna nådeordningen vara det positivt avgörande:
dogmen om Maria betyder, kort sagt, läran om det skapades medverkan i återlösningen.>

Maria ät själva inbegreppet av det religiösa, som ärar Gud; hon förkroppsligar människans

medverkan till nåden, Hon är >medlidande>, >medåterlösande>>, i det hon medverkar,
säger sitt ja till nåden. Maria representerar alltså den hängivenhet och ödmjuka bered-

villighet, som är kvinnans hemlighet. Där kvinnan velat hävda sig själv, har hon för-
nekat och förintat sin id6. Eva är typen för den förmätna självhävdelse, som vill bli lik
Gud. Men hängivelsen är den enda verkliga makt, som skapelsen äger.

Kvinnan fu dels moder (mater), dels jungfru (virgo), dels brud (sponsa). Mannen
utlöser sin kraft i sina egna verk; kvinnan bär såsom moder sin kraft vidare, nämligen
till den kommande generationen. >Mannen representerar ögonblickets evighetsvärde,

kvinnan representerar oändligheten i släktenas följd. Mannen är klippan, på vilken tiden
vilar, kvinnan är strömmen, som bär den vidare.>> Men jungfruligheten har ett värde,

som i sitt slag inte är mindre än moderskapets. En jungfru fortsätter ju inte genera-

tionen utan avslutar den. Hon betyder >det religiösa framhävandet och bejakandet av
personlighetsvärdet i dess yttersta omedelbarhet till Gud själv>. Jungfruligheten är så

att säga en nödvändig förutsättning för, ett säkerställande av äktenskapet. En Katarina
av Siena, en Jeanne d'Arc äro exempel på att kvinnan, när tidens nöd fordrar det, även

aktivt inträtt i historiskt-kulturellt arbete.
Kvinnans tredje ställning är brudens. Äktenskapet icke blott helgar generationen uran

binder även person vid person. Två människors kärlek dll varandra få frälsningsbety-
delse; de två äro andligt ansvariga för varandra på vägen till Gud. Liksom bruden för-
lossar mannens liv från dess ensamhet, så rycker hon honom också andligen utöver hans

persons begränsning. Då mannen lär känna den andra hälften av sitt jag, lär han också

känna sig själv bättre; när han nalkas henne i djup kärlek, känner han för första gången

sig själv helt i hennes kädek. I si* förhållande till mannens skapande verk har kvinnan
mera rollen av inspirationsgivare än självständig medarbetare. Gertrud von le Fort anför
som exempel de stora paren i litteraturens värld: Dante och Beatrice, Hölderlin och
Diotima m. fl. Kvinnan diktar så att säga anonymt med i mannens verk. Skalden vet
ju, att objektet också diktar med honom 

- 
man kan snarare säga, att det skapas genom

honom än att han blott skapar själv. Den skapande människan är en stum körs talande

tolk. Gertrud von le Fort liknar kvinnans fördolda medarbetarskap vid de medeltida
arkitekternas anonymitet, ja vid Guds fördoldhet i sitt verk, och pointerar, att om man

eliminerar kvinnan ur kulturen och gör den helt manlig, så betyder detta frånvaron av

en del av den totala verkligheten.
Gertrud von le Fort redogör till sist för Jungfru Marias ställning i den katolska reli-

gionen. >Maria representerar sina döttrar, men hennes döttrar representera också henne.

Ständigt föregås uppfyllelsen genom Kristus av budskapet till Maria; det dolda föregår
uppenbarelsen, den ödmjuka beredvilligheten föregår frälsningen.>>

Detta är nigra ev grundtankarna i Die ewige Frau.
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Novellen Die Opf erflamme (1938) uppger sig sl.ildra författarinnans egna upplevelser.

Hon träIfade, berättar hon, som ung flicka under en vistelse i Rom en obekant man,

som djupt gripen sede till henne, att hon påminde honom om en kär avliden' Långr

senare, när hon redan är en berömd författarinna, råkar hon på ett hotell i Alperna en

rysk emigrant, som egendomligt nog säger henne ungefär detsamma. Emigranten påstår,

att hon påminner om en ung ryska, som han känt och som mördats under den kom-

munistiska revolutionen, och han ber henne genomläsr denna kvinnas efterlämnade ro-
man i manuskript. (Han har själv varit författare' säger han, men hans verk har för-
störts av bolsjevikerna.) Gertrud von le Fort sätter sig en solig morSon på en sten och

läser den döda ryskans på franske avfattade roman. Romanen är skriven som en ung

kvinnas självbiografi. Den handlar om hennes kärlek dll en stor författare och hennes

Iåiängr bemödanden att rädda hans verk till eftervärlden, undrn revolutionens storrnar.

Hon väntar själv att bli revolutionens offer. De sista rader, som Gertrud von le Fort
läser i manuskriptet, äro: >O min vän, det var en barnslig villfarelse, när jag menade,

arr ;eg blott vid din sida, blott i din lyckliggörende närvaro kunde leva för dig! San-

ningen är, att ta8 över huvud blott kunde leva for dig; ^tt ieg, hur fjärran jag än var
från dig, dock med varje andedrag tillhorde dig 

- 
att jag alltså kan dö blott för dig.

Ensamt och spårlöst fördunstande som ditt verk, lr jag dock flamman, som på en

omätlig natts altare brann för dig allena - .ia som ännu i döden skall brinne för di8

allena - 
det ena tyckes mig lika ljuvt som det andra!> Här lägger Gretrud von le Fort

manuskriptet från sig. Av vårdslöshet lägger hon ett förstoringsglas ovanpå, solen an-

tänder det hela, och i detsamma kommer den ryske emigranten dit. Hon anklagar sig

förtvivled att ha förstört manuskriptet, >'Ni', frågar han nästen ljudlöst' 'o nei, icke

ni. Ni företrädde blott en annan - 
detta är dock vad hon lovade mig 

- detta är flam-
man, som brinner ännu i döden!'> FIan trycker en kyss på hennes panna och försvinner.

Samma år som Die Opferflamme utkom romanen Die magdeburgische Hochzeit. Den
skildnr kampen om Magdeburg under 30-åriga kriget. Man får bevittna de långdragna

förhandlingarna mellan den kejserlige generalen Tilly och Magdeburgs borgare. Tillys
avsikr med sin belägring av Magdeburg är att förmå staden att sluta sig till kejsaren

och hörsamma dennes edikt, som påbjuder, att ärkestiftet Magdeburg skall återgivas åt
katolikerna. Att anttgr ediktet skulle alltså för staden betyda att övergiva sin protestan-

riska tro. Stadens rådsherrar vänta, att Gustav Adolf skall komma med sin här och

befria staden, såsom han lovat, men dette hopp gfu ej i fullbordpn. Konungen blir
fordrojd, enär kurfursten av Saxen vägrar honom genomresa, Den svenske fältherren
Falkenberg leder försvaret av staden, och det protestantiska prästerskapet manar borgarna

att hålla ut och icke kapitulera 
- 

svensk undsättning skall ju snart anlända. Följden

blir, att de kejserliga trupperna storma staden. Magdeburg firar sitt bröllop med svär-
det, elden och förstörelsen 

- 
under namnet >det madgeburgska bröllopet> blir stadens

förstöring omtalad i samtida skrifter.
Stadens öde symboliseras av en rik och högätcad magdeburgsk jungfru, Erdmuth

Plögen. Hon är trolovad med en ung man av det keiserliga partiet, Villigis Ahlemann,
men då denne försummar henne för sina uppdrag som underhandlare mellan Tilly och

Magdcburgs råd, bryter hon med honom. Den svenske kommendanten Falkenberg kom-
mer till staden och gör hennes bekantskap. Han förespeglar henne, att Sveriges konung
skall ta in hos henne, när han anländer till staden, och Erdmuth pyntar sitt hus, kallat
Zum Hohen Lied, fylld av glad förväntan. Varje dag kläder hon sig i festdräkt, och

hennes präktiga matsal står ständigt beredd för den höge gästen, med hennes fars faster
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Engelkes fina duktyg, hennes faster Itzes slipade böhmiska glas och hennes farfars
faster Regulas ståtliga bordsuppsats av silver 

- 
i11g1 av detta har någonsin varit använt

förut, ty fastrarna, som skaffat det till sina blivande hem, ha mist sina friare och för-
blivit ogifta. Men Erdmuths förväntan blir gäckad, Den svenske konungen anländer
aldrig, staden faller i de kejserligas händer och blir plundrad och bränd, och Erdmuth
blir i sitt hus överfallen och skändad av en kroatisk legosoldat. När den värsta förödel-
sen är över, har dock Villigis Ahlemann uppsökt henne och tagit henne till äkta inför
altaret i den ännu oskadade domkyrkan.

Det är Erdmuths historia, som tilldrager sig det största intresset. Men även Tilly är
skildrad med djup inlevelse och, såvitt man förmår fatta, historiskt riktigt, Han fram-
står som en sympatisk gestalt: brinnande i sin katolska tro, orubbligt trogen sin ke.isare,

faderligt sörjande för sina underordnade och så skonsam som möjligt i krigföringen.
Hans önskan är hela tiden att kunna skona staden; han uppmanar den iänge tiil frivillig
kapitulation och söker, ehuru förgäves, uppnå av kejsaren, att staden måtte få behålla
sin protestantiska tro, även om den anslöte sig till honom. Efter stadens stormning, som

är ett verk av Pappenheim och hans legoknektar, gripas både Tilly och hans jesuitiske

biktfader av den bittraste förtvivlan. De ana, att Magdeburgs förstöring intill sena

rider skall framstå som ett grymt katolskt övervåld mot protestanter. Det Te Deum,
som de måste hålla i stadens domkyrka, blir far dem till ett De profundis. Den heliga
religionen är ju själv icke skuld till Magdeburgs öde 

- 
hon har icke påbjudit ediktet,

hon har ej velat detta krig! >>Den heliga religionen är ju själva det gudomliga tåla-
modets mysterium, Kristus segrer icke i kampen mot korset utan på kelsgg 

- 
Kristus

kan blott på trossöndringens kors besegra trossöndringens kors 
- 

Kristus segrar blott i
sin kärleks mysterium! Det är ju detta, som den heliga religionen dag och natt för-
kunnar med var och en av sina mässor, med var och en av sina utställda monstranser,
med vart och ett av sina korstecken!>>

Die magdeburgische Hochzeit når väl icke upp till samma hOjd som Gertrud von le
Forts yppersta mästerverk 

- 
Flymnen an die Kirche, Die Letzte am Schafott, Der Kranz

der Engel 
- 

men är dock mycket typisk för denna ädla, förfinade ande. Själv en över-
tygad katolik, har Gertrud von le Fort icke blott med tolerans, utan även med inlevelse
skildrat judendom (i der Papst aus dem Ghetto) och protestantism (i Die magdeburgische
Hochzeit), Som en kristen kvinna tröttnar hon icke att förkunna kärlekens, forlåtel-
sens och tålamodem budskap. Hennes stilkonst är i överensstämmelse med hennes bud-
skap. Vid sidan av denna djupt kultiverade författarinna förefalla de flesta av vår tids
prosaister barbariska. Disa Lindholm säger med rätta om henne i Katolska perspektiv 

->Hennes berättarkonst är mycket kräsen, hennes ordval mycket klart och genomskinligt
flytande, man aner blott den starka dolda lidelsen>.

Die Abberufung der lungfrau uon Barby (1940) utspelar sig i Magdeburg under re-
formationstidens första skede. Luthers lära har redan vunnit många anhängare. De
oroliga bildstormarrle och svärmarna, representanterna för den nya lärans yttersta
vänster, utsprida ett rykte, att klenoderna i S:ta Agnes' nunnekloster i Magdeburg blivit
hemligen bortförda av abbedissan. Detta falska rykte når den mäktiga fruns öron, och
hon tillkallar sin vän prosten, klostrets själasörjare, föt att inhämta hans råd. En stor
helgonfest förestår, och abbedissan ämnar fira den med gammal sedvanlig ståt, siungen
vesper, högtidlig högmässa och utställning av alla. de dyrbara kyrkokärl, relikvarier och
ädelstensprydda mässböcker, som man misstänker att hon gjort sig av med för snöd

vinnings skull; hon vill icke nöja sig med blott en stilla mässa, som man den sista tiden
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sett sig tvungen att göra. Prosten ogillar detta förslag: han fruktar, att all denna fest-
lighet icke kommer att väcka stadsbornes gamla kyrkovänliga känslor till liv, såsom hon
hoppas, utan att den i stället skall väcka förargelse, ja, än värre, giva bildstormarna en

välkommen anledning till öppen fientlighet mot klostret 
- 

man vet, hur de plundrat
och skövlat i andra kloster. Hon bör icke avliva de falska ryktena om klosterskatternas

undansnillning på detta högmodiga sätt utan i stället be stadens råd om skydd. Man bör
blott fira en stilla mässa; i stället för att ståta med sin egen ära, bör man ödmjukt visa

Kristi mysterium. Abbedissan tänker icke följa det kloka rådet utan låter sina nunnor
rusta till en stor kyrkofest som i gamla tider.

Ännu en person skulle emellertid ha kunnat säga abbedissan, att hennes beteende

icke är på sin plats. Det är jungfrun av Barby, som ofta har hänryckningar (Abberu-
fungen) och uppenbarelser. Den stora mystikern Mechthild av Magdeburg, hennes

namne, har en gång uppenbarat sig för henne och låtit henne förstå, att hennes bok om
kärleken till Gud, >Gudomens utströmmande ljus>>, bör hållas i större ära i Magdeburgs.
nunnekloster. För övrigt är jungfrun av Barby en anspråkslös och tillbakadragen nunna,
som aldrig brukar tala med någon om sina inre upplevelser. När hon.nu försummar att
deltaga i förberedelserna till den stora kyrkofesten, ser sig abbedissan föranlåten att
ltfrega jungfrun om karaktären av hennes hänryckning. Det framgår av hennes tal,
att hennes hänryckning nu inte längre är mystikernas vanliga. Hon upplever den >över-
givna gudskärleken>, brudens kärlek, när hon blir ryckt från sin brudgum. Flennes

hänryckning består i skilsmässa från den saliga Mechthilds allraly'uvligaste gudskärlek,
och detta förorsakar henne bitter smärta. Den saliga Mechthild trodde, att hennes

gudskärlek skulle dö av idel ljuvlighet, men hennes, jungfruns av Barby, gudskärlek,
den dör verkligen. Flon anser också, att kärleken måste kunna dö, när Gud vill det.

Men det är just den nya kärlekens hemlighet, atr Gud förblir själens salighet, även om
han försvinner från själen. Jungfrun känner det, som om hennes själ mist den sköna
bilden av Gud och blivit en öken. När abbedissan ser hennes ansikte, förefaller det
henne, som om hon såge in i en övergiven helgedom, blottad på alla prydnader, rörande
men hemsk att åse som ett altare på långfredagen. Jungfrun har sett deras sköna bilder
förintas och falla som stjärnor från himmelen. I den allraljuvligaste gudskärleken och
extasen, där lyftes själen högt som en drottning över tiggarna, men i den döende kär-
leken, där stiger den ned till tiggarna och dricker med dem gudsövergivenhetens kalk.

Jesus har ju själv druckit denna kalk. Abbedissan kan ej förstå denna slags gudskärlek;
för henne ser det ut, som om jungfrun av Barby gjorde gemensam sak med deras veder-
sakare, bildstormarna 

- 
och jungfrun säger ju själv, att hon blivit ett med dem 

-, 
och

hon dömer därför nunnan till rumsarrest för hennes disciplinbrott; hon får ej lämna sin

cell, förrän abbedissan själv hämtar henne därifrån. Den högtidliga vespern går nu av

stapeln, men det går som prosten förutsagt. Det församlade folket ställer till upplopp
i klosterkyrkan och bryter sig in i nunnornas byggnader. Nunnorna samlas i kapitel-
salen, som har starka dörrar. Abbedissan märker, att jungfrun av Barby saknas: hon
befinner sig ju i sin cell, som hon ej har tillåtelse att lämna. Orolig skyndar abbedissan

dit för att hämta henne och föra henne i säkerhet, men för sent 
- 

orosstiftarna ha redan
varit där och skövlar rummet, och jungfrun av Barby ligger död på golvet, död av
skräck. Den ångerfulla abbedissan inser, att nunnan på ett osynligt sätt lidit bild-
stormen mot Kyrkan i sin sjä1, tåligt och lydigt intill döden. Hon har fortsatt Kristi
ställföreträdande själsliga lidande, lidit av kärlek till syndarna. 

- 
överheten återställer

sedan lugn och ordning på platsen.

Det har varit nödvändigt att rätt utförligt referera denna korta berättelse, om lä-
saren skullc få en riktig uppfattning av dess djupsinniga grundtanke. Gertrud von le
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Fort har återvänt till motivet om det ställföreträdande lidendet, som hon första gången
behandlat i den spännande klosternovellen Die Letzte am Schafott. Motivet är måhända
utformat på ett mer paradoxalt sätt i den senare berättelsen, och utan tvivel kommer
mången läsare att värja sig mot denna yttersta konsekvens av kärleksgemenskap med
nästan, som består i att dele t. o. m. gudsövergivenheten hos syndarna, för att både de

och den Kyrka, som de hota, måtte bliva räddade. Jungfruns av Barby fromhetsväg är
väl otillgänglig för de flesta av oss. Det natudigaste förefaller att vrra att bjuda aktivt
motstånd mot otron och bildstormandet. Men måhända är även en sådan radikal själslig
uppoffring som jungfruns av Barby v:ilbehOvlig i tider av förföl;elser mot kristendomen.
Berättelsen måste vara skriven under intryck av de olyckor, som under andre världs-
kriget drabbade det katolska Tyskland från tvenne håll: från de nazistiska myndigheterna
i form av kyrkoförfoljelser och från landets fiender i form av skadegörelse på och öde-
läggande av kyrkor och kyrkliga institutioner.

Berättelsen om jungfrun av Barby är välshriven, fängslande och tankeväckrnde men
her snarast karaktären av en skiss. Författarinnan skall allsidigare uppta dess grund-
tanke i sin siste roman, Der Kranz der Engel, ett av hennes allre underbaraste verk, en
livsvarm, innerlig, djupt kristen och ketolsk bok; en bok, som man anammar alldeles utan
reservationer, därför att dess budskap är så centralt kristet och evigt aktuellt. Till denna
bok, som väl är en av de betydelsefullaste katolska romaner, som någonsin skrivits, skola
vi nu övergå.

När man slutade läsningen av Gertrud von le Forts första roman, Das Schweisstuch
der Veronika (1929), rnade man, att författerinna planerat en fortsättning, vari hon
ämnade berätta om den tyska flickan Veronikas senare öden. Vi minnas, att denna
tillbragt sin barndom i Rom, uppfostrad av sin fint bildade men konfessionslöse mormor,
att hon i sitt sextonde år gjort bekantskap med en ung tysk skald, Enzio, och att hon
kort efter avskedet från denne övergått till katolicismen, delvis under intrycket av sin
mosters långsamma framkämpande på vägen till den katolska kyrkan. Hemmet hade

sedan upplösts vid mormoderns och mosterns död, Veronika, som helst velat inträde som
novis i ett av Roms nunnekloster, hade av den förmyndare, som hennes avlidne fader
utsett åt henne, fått inbjudan att komma till dennes hem i Tyskland. När andra delen
av Das Schweisstuch der Veronika, den fu 7947 utkomna Der Kranz der Engel\, b&jar,
få vi veta, att det första världskriget, som bröt ut jusr vid denna tid, förhindrat Vero-
nikas flyttning till Tyskland. Under krigsåren har hon vistats hos sin förmyndares vän-
ner i Schweiz, och denna tid har hon bl. a. använt till att taga studentexamen. Nu är
emellertid kriget och den värsta förvirringen över, och Veronika befinner sig, för första
gången sedan sin spädaste barndom, i sitt tyska fosterland. FIon har just anlänt till
Heidelberg, den sköna staden vid Neckar, som rymmer så många minnen från medeltid,
barock och romantik. Där skall hon få bo hos sin förmyndare, hennes faders bäste vän,
medan hon bedriver studier vid universitetet. Hon har nämligen lovat honom atr vänta
någon tid med att realisera sina klosterplaner. (Strängt taget är hon nu myndig, men
hon anser sig ändå som en dotter böra följa denne faderlige väns råd.) I Heidelberg
möter hon emellertid också sin vän och lekkamrat Enzio. Hon har under krigsåren
växlat några brev med honom, har bett till Gud för honom och haft en förnimmelse av
att Gud givit henne en uppg.ift i hans liv. Emellertid fattar Veronika redrn nu i ett
ögonblicks klarsyn hur mycket som skiljer dem båda åt: hon är en katolsk kristen, under

' Första delen av Das Schweisstuch der Veronika utkom samtidigt !rå nytt med under-
titeln Der römische Brunnen.
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det att han omfattar en helt hednisk världsåskådning och betrektar de kristna idealen

som något definitivt föråldrat och för utvecklingen hindersamt. Veronika känner det
ett ögonblick, som om århundraden, nej hela evigheten skilde dem åt, och som 

.om'de

bebodde olika planeter. Och hon anar även, att hon icke blott måste bedja för hans

sjä1, såsom hon hittills gjort, utan även ta sig i akt, så att icke hennes egen siäl tar skada

eller går förlorad genom umgänget med honom. Veronika har en föreställning om vil-
ken fruktansvärd avkristning, som krigs- och efterkrigstiden fört med sig' Pater Angelo
i Rom, som en gång undervisat henne i trosläran, har yttrat, att avfallet numera är så

srort, >att man över huvud taget icke mer kan omvända flertalet människor utan blott
rädda dem genom ställföreträdande kärlek>,

Man ken säga, att tre olika livsuppfattningar konfronteras mot varandra i romanen

Der Kranz der Engel. Till Enzio, den otyglade nationalismens och hedendomens repre-
sentanr, skola vi senare återkomma. Veronikas förmyndare, som är professor i filosofi
vid universitetet i Heidelberg, är en själsfrände till hennes gamla mormoder. Han repre-
senrerar humanismen och finner tillfredsställelse i att våra en förvaltare och försvarare

av den västerländska kulturens traditioner, även om han vet, att denna kultur hotas till
döds av den nya tiden. Han räknar även kristendomen som en beståndsdel av det väster-
ländska kulturarvet, och fasr han själv icke alls praktiserar någon kristen konfession, är
han övertygad om, ett kristendomens försvinnande skulle betyda hela kulturens död och

undergång. Kristendornen bär kulturen, det är icke kulturen, som bär kristendomen.

Han talar en gång vemodigt med Veronika om kristendomens och kulturens >afton-
rodnad>. >Men döljer inte aftonrodnaden den kommande morgonen?>, frågar Veronika.
>Ni tror väl ändå, att solen kommer att gå upp igen?> 

- 
>Det vet jag inte>, svarar

han, >Men vad, jag vet är, att man ännu kan lcva av en stor aftonrodnad,> >Men>,

tillägger han vid ett senere tillf:ille, >bara en tid, ty aftonrodnaden själv kan inte leva

länge, det :ir, till foljd av dess väsen, omöjligt. När den visar sig, har solen redan gått
ned.> Efter en sammandrabbning med sin f. d. elev Enzio yttrar professorn, ett han för
sin del inte behöver taga den unges angrepp så hårt 

- 
han kan ju försvara sig, men

värre är det, säger han, med de många, som ej kunna försvara sig utan som komma att
hemfalla åt denne demagog och hans meningsfränder lika oinskränkt som det blinda
verktyget faller i den samvetslöses hand. >Som sagt, jag kan försvara mig! Den som

kan bära ensamheten står oövervinnerlig gentemot massan.> Denna välformulerade replik
kan jämföras med en liknande i Henrik Ibsens En folkefiende: >Den sterkeste mand i
verden, det är han, som står mest alene.>> Men det slår en genast, att cn troende kristen,
trots alla tillfälliga känslor av främlingsskap i den moderna världen, ej skulle uttrycka
sig på detta sätt. Tron på de heligas samfund gör, att den kristne aldrig behöver känna sig

stå helt allena i kampen mot mörkrets makter.
Veronika företräder den katolska kristendomen, och hon bejakar samtidigt den pro-

fana kultur, för vilken professorn är en representant 
- 

litteraturen, konsten, musiken,
filosofien, den historiska forskningen. Om professorn är en humanist med en sypmatisk
inställning till kristendomen, så är Veronika den kristna humanisten. Hennes väsen uc-
strålar en varm, ädel kvinnlighet. Hennes positiva kristna tro ger henne den segervisshet,

som hennes förmyndare saknar. I hennes tro och hennes kärlek finns möjligheten till
räddning för en från Gud avfallen själ som Enzios, Professorn måste till slut medge,

att så länge det finns kristna i världen, så länge finns det också uppståndelse från li-
dande och död. Veronikas och Enzios kärlekshistoria får en rik och mångdubbel inne-
börd: den ställer oss inför der blandade äktenskapets problem, den låter oss uppleva den

troende kvinnans möte med den icke-troende mannens värld, den kristna humanismens

kamp med den icke-kristna och icke-humanistiska, nej antikristna och antihumanistiska
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livsuppfattningen. Läsaren förnimmer hela tiden, hur brännande aktuellt problemet är.
Gertrud von le Forts synpunkter på och lösning av problemet ger honom anledning att
fråga sig, hur han själv borde handla i likartade situationer.

Veronika tycks för en tid glömma bort den snabba känsla av oförenlig skiljaktighet
mellan hennes och Enzios världsbild, som hon förnam vid sin ankomst till Heidelberg.
Hon går på föreläsningar i litteraturhistoria, historia och filosofi. Enzio hjälper henne
till rätta med de akademiska studierna 

- 
själv förbereder han en doktorsavhandling (det

skulle för svenska förhållanden närmast motsvara en licentiatavhandling); romanriska
dikter skriver han inte längre, utan endast uppsatser med socialt och politiskt innehåll,
och han har en plats som journalist i utsikt. Vackert och innerligt skildras, hur de båda
unga komma till klarhet angående sina känslor för varandra och hur de förklara sig för
varandra. Veronika känner, att det är Guds vilja, att hon skall uppge sina klosterplaner,
det är i stället Enzio, som är Guds kallelse, >Guds rop> till henne, och detta säger hon
honom. Gud har hört, hur Enzio ropade efter henne under slagen, redan innan hon
kunde höra det själv, och han älskar hennes kärlek till honom och hans kärlek till henne.

För Veronika har alltså deras förbindelse en religiös innebörd. I sitt sovrum har hon en

relief, som föreställer två änglar, hållande samma krans, och denna blir för henne till en

symbol för deras kärlek. 
- Nu skildras de förlovades promenader i Heidelberg och dess

natursköna omgivningar. Det ser ett ögonblick ut, som om icke heller Enzio skulle
lägga vikt vid motsättningen mellan deras olika tro 

- 
han föl;'er var.je morgon vänligt

sin fästmö till jesuitkyrkan och väntar på henne, medan hon bevistar mässan och går
till kommunionen, En gång tar han hennes missale i sin portfölj för att skydda det mot
regn. >Den boken får inte bli våt>>, säger han, >ty den är ju så dyrbar för dig.> Ve-
ronika trycker glad och tacksam hans hand. >Enzio, du gör mig outsägligt lycklig.>>
Han rodnar av glädje och stolthet. >Verkligen? Men då är det ju också i sin ordning,

Jag har ingen annan ärelystnad än att göra dig lycklig.) 
- 

>>Och jag ingen annan än
*t göra dig lycklig>, svarar hon lika naivt som han. En vårdag spatsera de förbi en
trädgård. En syrenbuske sträcker sina blomtunga grenar ut över murarna, och Enzio
bryter av en gren åt Veronika, obekymrad om de andra fotgängarnas ogillande blickar.
Hon säger: >>Men Enzio, den där syrenen tillhör ju inte oss!> 

- 
>>Dumheter, den tillhör

dig. Du kan ju få allt av mig vad du vill.>
När den sistnämnda episoden utspelas, är Veronika just på väg till den präst, vilken

pater Angelo i Rom rekommenderat åt henne, för att få veta, vad Kyrkan fordrar av
henne, nu när hon, en katolik, står i begrepp att ingå äktenskap med en icke-katolik.
Veronikas samtal med dekanen är i mitt tycke bokens hOjdpunkt och innehåller väl
något av det vackraste och innerligaste, som en skönlitterät förf^tt*e sagt om äkten-
skapet; jag vill därför referera det något utförligare. När dekanen får höra Veronikas
giftermålsplaner avråder han henne först i tämligen barsk ton. För en katolik skulle
redan en förbindelse med en kristen av annan konfession utfalla mindre gynnsamr, och
hur mycket mindre då, om den andra parten frigjort sig från varje förhållande till den
gudomlige Frälsaren. Som en vis moder, säger dekanen, kan Kyrkan bara giva henne det
rådet att genast avstå från en sådan bekantskap. Varje samvetsöm präst måste säga

henne detsamma. När Veronika invänder, att pater Angelo, hennes förste själasörjare,
menat, att de kristna nu för tiden måste ingå en fullkomlig kärleksgemenskap med de
otroende, för att även dessa måtte få del av de troendes nåd, och att han därför givit
sitt bifall till Veronikas plan, utbrister dekanen: >>Nej, om ett bifall från Kyrkans sida
till en sådan förbindelse kan det aldrig bli tal, kära barn, Kyrkan kan på sin höjd, för
att undvika att de alldeles oläraktiga råka i större olycka, tolerera saken; naturligtvis
under förutsättning, att den kyrkliga vigseln och barnens katolska uppfostran garan-
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teras.> Veronika infaller nu glatt, att hennes fästman säkert kommer *t gi med på

detta. Men dekanen är icke tillfredsställd: den katolik, som verkligen hörsammar Kyr-
kans röst, måste ändå finna en förbindelse med en otroende betänklig; han kommer
därigenom i spänt förhållande till Kyrkan, och hans själ råkar i fara. Katoliken ser näm-
ligen i äktenskapet ett sakrament, medan det för den andra parten uteslutande fu friga
om en borgerlig angelägenhet. >Säg mig, vad betyder ett sakrament?>, fråger han Ve-
ronika. En smula stött över hans misstro till hennes kunskaper, svarar hon: >Ett sakra-

ment är det synliga tecknet på en osynlig nåd.>

Dekanen utreder nu för Veronika den äktenskapliga kärlekens väsen. Innehållet av
hans ral är i korthet, atc varje sann kärlek är en avbild av Guds eviga kärlek. Såsom

varande den innerligaste kärleksgemenskap vi känna, är äktenskapet en spegelbild av och
en underpant på den urkärlek, genom vilken Gud skapat och återlöst allt. Äktenskapet
är en bild av Guds evige bröllop med mänskligheten. Genom den Helige Ande erkännes
och mottages äktenskapet som sakrament, och liksom dess urbild, Guds eviga kärlek,
är den oåterkallelig och.olösbar trohet. Dekanen slutar med den helige Krysostomos'

ord: >Man och hustru äro alltså icke två utan en,> Veronika känner sig hänryckt över

vad hon får höra; hon finner, 3tt Kyrkens lära just mo$varar kirlekens fordringar,
dess innerlighet och höghet. Men när hon säger dekanen detta, pointerar han, att skön-
heten i detta endast består för den ena parten och ej för den andra. Men om det består

för den ena parten, invänder Veronika, så består det också för den andra, ty betyder
ej den helige Krysostomos' ord, att man och hustru skola dela allt med varandra? 

- 
Nej'

i ett sådant fall som detta kunna de icke dela det, de kunna aldrig bliva ett, de måste

förbli rvå, ty den sakramentala uppfattningen av äktenskapet skilier dem åt. 
- 

Rör det

sig här bara om en sakramental uppfattning av äktenskapet eller verkligen om ett saLra-

ment, undrar Veronika. Förblir äktenskapet ett sakrament, även om man inte vet eller
erkänner det? 

- 
Naturligtvis, ty det ör ett sakrament. Det skulle just vara skönt, om

förnekandet av sanningen kunde förändra sanningen! >Man kan missförstå och oskära

äktenskaper liksom varje annan helgedom, men man kan aldrig beröva det dess karaktär
av helgedom. Detta gäller för varje döpt, han må nu vara troende eller ej.>> 

- 
>)Men

då>, utbrister Veronika lycklig, >är ju äktenskapet det sakrament, som även den otro-
ende kan mottaga, dec enda och det sista! Då är ju äktenskapet för alla dem, som

annars äro uteslutna från vår nåd, den enda stora nådemöjligheten! O hur vittom-
fattande, hur ädelmodig är inte Kyrkan, eftersom hon även åt den gudsfrånvände, den

vilsefarande, den helt för henne främmande, meddelar ett av sina sakrament!> 
- 

t>N"jr>,

genmäler dekanen, >det är inte Kyrkan, som meddelar detta sakrament; de äkta ma-

karna meddela det åt varandra. Ni skänker sakramentet åt er make och han åt er.> -
>Jag, skulle jag verkligen skänka ett sakrament åt min fästman och han åt mig!> Ve-
ronika inser, djupt gripen, att kärleken är den enda nåd, som den otroende kan mottaga,
ja som han t. o. m. får skänka.

Dekanen kan emellertid icke dela hennes optimism. FIan erkänner visserligen nu,
att hon har de allra bästa avsikter och att huvudvikten för henne är det religiösa. Men
hon får dock icke vara blind föt fata,n. Flennes fästman begär inte äktenskapet som

sakrament och tänker heller inte på att skänka henne ett sådant. Begäret efter äkten-
skapets helighet beror allenast på henne. Mottagandet av den sakramentala nåden i
krisrlig bemärkelse består för den otroende parten blott i att den troendes nåd strömmar
över på honom. Men det är icke blott nåden som strömmar över. Liksom Veronikas

fästman får del av hennes nåd, så kommer också hon att få del av hans avlägsenhet

från Gud. Och nutidens präster veta av erfarenhet, att segern i sådana fall, sorgligt
nog, för det mesta rillfaller de gudlösas värld; på detta sätt ha hela familjer gått för-
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lorade för Kyrkan och den eviga frälsningen. Liksom pater Angelo vet dekanen i Hei-
delberg, hur oerhört mäktig tidens otro är, men under det art den förre sett räddningen
i, att den kristne offrar sin egen säkerhet och av kärlek vågar der ytterErä, så ser deka-
nen räddningen i beslutsamt motstånd och i självbevarelse.

Veronika är, trots dekanens varningar, övertygad om atr Enzio 'åtr Guds [allelse till
henne. Hon uttalar r. o. m, en önskan, atr deras giftermål snarast möjligt måtte
komma till stånd. Emellertid får hon nu allt bättre lära känna, vad hennes fästmans
gudlöshet i själva verket innebär. Enzio har en vän, srarossow, som Benom hans infly-
tande avfallit från sin katolska tro och liksom denne drömmer om em nytt, starkare
Tyskland' Det ligger en berusning i frigörelsen från Gud, försäkrar srarossow en gång
Veronika. >Människan, som hittills alltid stått i beroende från ovan, tränger plötsligt
själv upp till den översta platsen. Ty när man icke mer erkänner någon över sig, då
är man ju den Allrahögste och kan göra och låta vad man vill, och det är detta det
gäller, när man befriar sig från Gud eller sner*re från Kristus. Ty Gud, der är i grund
och botten ett outforskat begrepp 

- 
vad vet vi om honom? .Men Kristus, han har ett

ansikte, han ställer fordringar, han allena är den farlige!> Det är från hans kärleks-
lära, som det nutida släktet framför allt måste befria sig, menar Srarossow, om det skall
bli starkt och mäktigt och kunna reperera sina förluster.

veronika och Enzio göra en utflykr till det närbelägna speyer för art bese den här-
liga romanska katedralen, där de medeltida tyska kejsarna ligga begravda. Här råkar
veronikas värld för första gången på allvar i konflikt med Enzios. För veronika är
katedralen det rum, där Frälsaren bor och där landets vackraste kristna minnen tale
sitt tydliga språk; de kejsare, vilkas stoft vilar där, ha känt sig som förvaltare av Kristi
makt, deras rike var en symbol av Regnum Christi, kejsarkronans grepe utgjordes av etr
kors, och kejsarkröningen betraktades nästan som ett sakrament. Även om intet jordiskt
är evigt, kan det ju bli en symbol av det eviga, om det helgas åt Gud. Men vad betyder
katedralen för Enzio? >Han talade om domkyrkans kejserliga byggmästare och om
rikets världsbehärskande höghet. Han kallade domkyrkan en skapelse av den germanska
stammens urkraft, underpanten på den största missionen och den stoltaste fullbordan,
som någonsin kommit ett folk till del - 

han kallade den just 'ett uttryck för rikets
härlighet'.> Byggnadsverket inspirerar Enzio till att ge ord år sina drömmar om Tysk-
Iands förnyade världsherravälde. >Riket är evigt>, säger han. Något sakramenr (Ve-
ronika har råkat nämna detta begrepp) har han inte bruL för i sitt rike. Den krönta
Kristusgestalt, som prästerna stälh upp här, är alldeles omöjlig på denna plats av kejser-
lig maktutveckling. >Om det ginge efter Kristi vilja, så skulle det tyska folket nu god-
taga nededaget och finna sig tillrätta med den dåliga freden>, säger han till sin fästmö.
Denna svarar: >Enzio, om det ginge efter Kristi vilja, så skulle vi inte ha någon dålig
fred. Där Kristus verkligen är närvarande, där finns det varken segrare eller besegrade
utan endast försonade.>> Enzio kan ej förstå detta. >Det är just segrare och besegrade
som finns till 

- 
om försoning kan det aldrig bli {räga i folLens liv. Den besegrade

kommer alltid att stå upp igen; det är hans goda rätt och hans enda hopp. Ty Kristus
har lika litet som de stora filosoferna omgestaltat världen, han har missslyckats, han är
ännu vanmäktigare än de! Vad skulle ett folk ha för nytta av en Gud, för vilken alla
folk äro bröder 

- 
då kunde det på sin höjd förvärva en törnekrona! Men i mitt rike

skall det finnas segerkronor!> 
- 

Enzio ger alltså uttryck åt en ohämmad nationalism;
han begär revansch efter det misslyckade kriget och det ogynnsamma fredssluret, och
han drömmer om ett mäktigt tyskt rike, som skall behärska världen. 1920-talets na-
tionalist kommer snart att förvendlas till 1930-talets nationalsocialist. För honom äro
alla medel tillåtna, när det gäller att vinna det enda goda 

- 
rikets mekt och välmåga.
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För Veronikas och professorns värld, kristendomen och humanismen, har varken han eller
det nya släkte, som skall omsätta hans storhetsdrömmar i praktiken, något bruk.

Efter besöket i Speyer känner Veronika, hur svårt det skall bli att tala med Enzio
om äktenskapets sakrament, rcm de båda skola meddela varandra. Har han inte redan
tillbakavisat dette sakrament? Hans rike är >landet utan nåd>. Och det visar sig verk-
ligen, att Veronikas optimism beträffande hans samtycke till katolsk vigsel och de bli-
vande barnens katolska uppfostran var byggd på lös grund. Flan känner sig ince i behov
av någon nåd eller något sakrament från Veronikas kyrka, han varken vill eller kan
mottaga något dylikt. Veronika hävdar, att han inte bara är i stånd att mottaga etr
sakrament; han kan t. o. m, skänka ett sådant 

- 
Kyrkan välsignar det, och han be-

höver blott uppfylla de villkor, som han i detta fall är skyldig henne. Skulle han då

vara skyldig hennes kyrka något?> Ja, genom din förbindelse med mig är du skyldig
henne något, Detta har inte att göra med en tro, som du inte erkänner, utan med en

kärlek, som du erkänner. Kyrkan tillåter vårt äktenskap endast om du uppfyller hennes

villkor.> Hon nämnde dessa: >jag talade med honom om vår kyrkliga vigsel och se-

dan 
- 

för första gången med låg röst, djupt gripen, om dopet och den kristliga upp-
fostran av hans och mina barn.> Enzio förklarar, att man fordrar något omöjligt av
honom. Han kan inte mottaga Kyrkans välsignelse, inte anförtro sina barns framtid
åt Kyrkan. Detta skulle stå i strid med hans livsmål: hans folks [raftutveckling; folket
kan endast känna sig starkt och djärvt, om det vet sig vara oberoende av varje högre
makt! Ingen av de båda älskande kan rubba den andras föresas. Men Veronika känner,
art hon just för Enzios gudlöshets skull inte har iätt att sLilja sig från honom 

- 
Gud

skiljer sig inte från dem, som äro honom fj'å,rran; just dessa har han i Kristi gestalt

uppsökt och älskat. Veronika måste i Enzio älska just den från Gud bortvände, älska

honom med Kristi kärlek, på det att han må bliva räddad, FIon besvär Enzio att upp-
fylla Kyrkans fordringar för deras äktenskap. Om hon skulle avstå från sakramentets
nåd, skulle hon ju bli en annan än den han hittills har älskat, ja det skulle bli hennes

undergång. Att han för övrigt skall ändra sin övertygelse, begär hon e,j. Enzio är emel-
lertid obojlig; hans fästmös religiositet synes honom oresonlig. >Är du då inte alls

något väsen av kött och blod?>, frågar han. >Ver du ingenting om den kärlek, som

betyder något för mig?> 
- 

>Men om det för dig bara fu fr|ga om en kärlek av kött
och blod, varför kämpar du då om min ande och själ?>, svarar hon träffande. )Varför
beviljar du den inte friheten, liksom jag beviljat dig den?>

Pater Angelo styrker i ett brev Veronika i hennes beslut att trots Enzios otro hålla
fast vid honom. Det finns, skriver han, en naturlig och en övernaturlig hållning att
bemöta fiendskapen mot Kristus och Kyrkan. Den första består i att skilja sig från den

gudlöse för att bevara den egna själen, den andra i att härda ut vid hans sida. Emel-
lertid är det endast helt få kristna, som äro vuxna den övernaturliga hållningens ford-
ringar, och Kyrkan måste varna för de faror, den för med sig. Men Veronika bör inte
låta skrämma sig av farorna, Lämna inte er fästman, skriver pater Angelo, >>dela med-
vetet hans mörker, så kommer han att medvetet dela ert ljus, ty om ni, som älskar Gud,
förblir hos honom, så förblir just kärleken till Gud hos honom 

- 
ni skall genom er

gudskärlek vara hans sista förbindelse med Gud!> Pater Angelo har egentligen menat,
att Veronika inte skall bryta sin förlovning med Enzio, Nu har emellerrid Veronika,
till följd av ett uppträde med professorns oresonliga, nyckfulla hustru, setr sig tvungen
att flyttr över till Enzios moder, sofn innehar ett pensionat. Enzios moder blir svårt
sjuk och vill påskynda de ungas giftermåI, och Veronika fruktar, atr etr uppskov från
hennes sida skulle försämra den sjukas tillstånd. Hon ser sig tvungen att fråga sin
själasörjare i Heidelberg, dekanen, till råds. Denne upplyser henne om, att om hon av
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eftergivenhet för Enzio åsidosätter Kyrkans fordringar för hennes äktenskap, så kommer
hon att bli utesluten från kommunionen. Veronika, som tänkt sig, att kommunionen
skulle bli hennes tröst och kraftkälla i det svåra äktenskapet med Enzio, blir djupt be-
drövad, men hon svarar dekanen, att hon måste fullborda offret, på det att Gud skall
förbarma sig över hennes trolovades sjäI, Dekanen protesterar häftigt: hon kan inte
köpa en annans salighet med sin egen osalighet 

- 
så länge hon var i nådens tillstånd,

var det tänkbart, att den andre skulle få del av denna nåd, men nu kommer hon i
stället att få del av hans främlingsskap från Gud, hans synd och hans skuld. Han blir
sedan mildare, erkänner Veronikas subjektivt rena bevekelsegrunder men ändrar därför
icke sin hållning. Veronika tror sig visserligen, säger han, handla i Kristi efterföljelse,
då hon utlämnar sin egen själ och sålunda utför en handling av ställföreträdande själsligt
lidande. Men Gud kan inte fordra förstörandet av hennes religiösa människa. Endast
Gud själv kunde våga lämna himmelen och dess salighet. Ingen kristen vågar upprepa
detta offer; här är den obönhörliga gränsen för vår efterföljelse av Kristus. Men även
om det vore möjligt, att Veronika härvidlag objektivt skulle ha rätt, kan inte Kyrkan
för denna möjlighets skull prisgiva den säkra vägen till frälsning för henne och hennes

kommande barn. Om Veronika framhärdar i sin föresats, kan Kyrkan endast anbefalla
henne åt en nåd, över vilken hon inte mer förfogar själv utan som allenast är Gud för-
behållen.

Veronika anser sig efter detta samtal utesluten från altarets sakrament. Hon känner
sig djupt olycklig; hon tycker, att Enzlo borde märka det och känna medlidande, och
hennes enda förhoppning är, att han inte skall ta emot hennes tunga offer, Därhän
går det heller inte. Enzios vän Starossow, den avfallne katoliken, har genom bekant-
skapen med Veronika råkat i en andlig kris; kampen i hans själ mellan hans nedärvda
kristna ideal och Enzios fordringar bryter alldeles ned honom, och han sk;'uter sig efter
att ha u$tött en förbannelse över vännen, som förlett honom att *fa,lb fråln kristen-
domen. Veronika, som hört skottet, skyndar till olycksplatsen; Enzio hindrar henne
atr hämta en präsr till den döende, och hon b0jer då knä och tigger Starossow att taga
tillbaka förbannelsen och anförtro sin själ åt Guds kärlek. Der blir till synes resultat-
löst: Starossow dör utan att ha visat något tecken till ånger och förlåtelse, och Veronika
faller själv i vanmakt vid liket. Hon ligger medveelös och döden nära i flera dagar.
När hon äntligen uppvaknar, är mycket förändrat. Flennes trogna katolska väninna
från Rom, Jeanette, har anlänt och förmått Enzio att hämta en präst för att Veronika
måtte få den sista smörjelsen, Det har varit en svår självövervinnelse för Enzio art upp-
söka dekanen, men han har dock gjort det. Nu kommer dekanen dagligen med Kristi
lekamen till Veronika, medan hon ligger sjuk. Hon är alltså inte utesluten från sakra-
menten, som hon föreställt sig. Och det största undret är, att hon här, i Enzios och
hans moders hus, får mottaga sakramenten! Gud har alltså bönhört henne. Dekanen
underrättar henne om, att Enzio nu vill uppfylla allt vad Kyrkan fordrar av honom
vid hans giftermål med Veronika; även om han ej kommer att dela hennes tro, vill han
respektera den. Han ber den sjuka taga emot den ångerfulle och förlåta honom allt.
Så sker också. Intet står numera hindrande i vägen för Veronikas och Enzios förening.
Måhända kommer livet att bjuda henne ännu många svårigheter, men hon skall, som
pater Angelo skrivit till henne, gentemot mörkrets makter uppställa Kristi bild och
framställa denna bild genom sin kärlek och sitt lidande, Kanske kommer hon till slut
att uppnå Enzios omvändelse 

- 
han erkänner vid hennes sjukbädd, att han genom sitt

beteende inte blott skadat hennes själ utan även sin egen, och Veronika kan svara honom,
att om han känner sitt eget liv förintat, skall han mottaga hennes, ty allt, vad som är
hennes, är också hans.
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Gertru.d. uon le Fort

Der Kranz der Engel är Gertrud von le Form yppersta verk inom den berättande
genren. Boken äger etc djup och en rikedom, som här blott svagt kunnat cntydas.
Stämningen i en gammal tysk universitetsstad är mästerligt fångad. I professorns hem
lever ännu minnet av Arnim, Brentano, Eichendorff och andra tyska romantiker, På
professorns hustrus födelsedag uppträda Veronika, Enzio och andra studenter utklädda
till stora tyska skalder och deklamera deras verser. Karakteristiken av professorns hustru,
kallad >Fru Siden>, är (liksom Enzios moder, som i första delen av Das Schweisstuch
der Veronika gick under namnet >Fru Moln> på grund av de pudermoln, hon ständigt
strödde omkring sig) ett vittnesbörd om xtt Gertrud von le Fort även kan skapa mäster-
stycken i den fina ironien. Men bokens tyngdpunkt ligger dock i den utsökt fina
skildringen av den troende kvinnans och den otroende mennens kärlek, i den djupa
synen på äktenskapet och lösningen av problemet, huruvida de kristna skola isolera sig

från världens barn för att åtminstone rädda sina egna själar eller om de måste riskera
både kropp och själ för att med sin kärlek kunna rädda syndarna. Problemet är väl
lika gammalt som kristendomen men har måhända i dessa svåra tider en större aktualitet
än någonsin. Gertrud von le Fort medger, att båda handlingssätten kunna vara berät-
tigade, även om hon låter sin hjältinna välja det sistnämnda. Säkert är, att icke alla ha

kallelse att gå denna väg. Den heliga Birgitta hOrde till dem, som handlade efter deka-
nens principer: >Hon vaktade noga, pi att intet ont skulle kunna sägas om henne och
att ingen skulle få tillfalle a'rt tala illa om hennes leverne och seder. Därför undflydde
hon lättfärdigheten och de ställen och personer, genom vilka hon kunde få någon fläck
på sig. Hon hade alltid hos sig ärbara tjänarinnor och dygdiga väninnor.>

De två diktverk vi senast uppehållit oss vid, Die Abberufung der Jungfrau von
Barby och Der Kranz der Engel, vilja förkunna, att fientligheten mellan folken och
fientligheten mot Gud och Kyrkan kan övervinnas genom en förlåtande kärlek, som är
beredd att offra allt. Samma grundtanke möter oss i den under kriget skrivna novellen
Das Gericbt des Meeres, som detta år utkommit på ett schweiziskt förlag (Verlag der
Arche, Ziirich). Dess handling är förlagd till början av 1200-talet. Konung Johan av
England har härjat och plundrat i Bretagne och med egen hand dräpt dess unge hertig,
som ännu var blott en Bosse. (Händelsen är f. ö. skildrad i ett skådespel av Shakespeare.)

När han vänder hem till sitt land över Kanalen, medför han två bretonska fångar som
gisslan: en man, Budoc, och en ung adelsdam, Anne de Vitr6. Budoc har börjat umgås
med britterna som en av dem, men, som det visar sig, blott för att kunna få tillf:llle

^tt förtå,d:- dem; Anne lever däremot i stolt tillbakadragenhet. Under överfärden upp-
står plötsligt vindstilla, och medan nu skeppen ligga stilla för att invänta gynnsam vind,
blir det engelska konungaparets lille son hastigt sjuk. Hans sjukdom består i sömnlöshet;
gossen ligger orörlig och stirrar med vidöppna ögon och tynar långsamt utan att kunna
somna, Den oroliga drottningen ber Budoc att tillkalla Anne de Vitrå, om vilken man
vet, 3tt hon kan sjunga dcn gamla bretonska vaggvisa, som försänker sjuka i en veder-
kvickande slummer. Budoc utför uppdraget men låter samtidigt Anne förstå, att hon
genom att s.junga för det sjuka barnet kan hämnas deras egen mördade hertig, ty om man
inte avbryter vaggvisan utan sjunger den till slut, så dör den, för vilken man sjungit
den. Anne är för ett ögonblick böjd för ?tt följ^ hans förslag, men inför den förtvivlade
modern, som skuldmedveten underkastar sig hennes dom, blott hon räddar hennes sjuka
barn, glömmer hon.alla tankar på hämnd. Hon känner, att en kvinna aldrig kan döda 

-en kvinna kan blott skänka liv. Hon tar den engelske prinsen på sina armar och sjunger
honom till sömnsl vactra barndomsminnen vakna hos henne, och hon erfar moderns ljuva
känsla, då hon givit liv åt ctt barn. >Jag har givit honom livet, tänkte hon, jag har
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givit honom livet 
- 

han sover, han är frisk, han är räddad. Hon greps av en så djup
frid, som om hon fyllt sitt eget livs uppgift; hon måste ständigt upprepa orden: jag har
givit honom livet, jag har givit honom livet 

- 
det var, som om hon hade förgätit allt

annat och vore alldeles ensam på jorden med barnet.> Anne de Vitr6 kan överlämna det
friska barnet åt dess moder och sköterskor, Men Budoc, som förgäves väntat, att hon
skulle sjunga vaggvisan till slut för att bringa barnet om livet, kastar förbittrad sin
landsmaninna i havet. Hennes barmhärtighet mot sitt folks fiender har kostat henne livet.

Den av stämningsfull keltisk mystik uppburna novellen vill un{er en tid av vilt
narionalhat och besinningslös förföljelse predika de kristna dygderna barmhärtighet,
fridsamhet, kärlek. Den vill förkunnr de värnlösa barnens oantastlighet, och den antyder,
a* i den barmhärtiga kvinnans moderskärlek finns räddning från förbannelsen. Gertrud
von le Forts budskap kommer nära Verner von Fleidenstams:

Det huinnligt ueka i mänshosirn
skall lrölsa uörlden ocb ringa in

f ör bt ödrin gens f rantid sr ike.

På samma förlag som Das Gericht des Meeres har ännu en novell av Gertrud von
le Fort utkommit detta år, Den hetet Consolata och behandlar en episod i de italienska
städernas inbördes kamp under senmedeltiden. Padua har länge måst lida under den
grymme Ansedios tyranni; det har ej haft kraft att göra tillräckligt motstånd mot hans
gudlösa regemente och har till följd härav drabbats av ett interdikt 

- 
en allmän bann-

lysning 
- 

och sedan blivit svårt härjat, då en krigshär från tvenne grannstäder sökte
fördriva tyrannen. Under denna skräckens tid har ett brödraskap av fromma lekmän
uppstått, som kallar sig Consolata och tar till sin uppgift att bistå och trösta de många
lidande i staden, utan hänsyn till person eller ens värdighet, Consolata-bröderna besöka
fängelserna och intala fingatna mod, de ledsaga med hugsvalande ord de förvisade till
stadsporten och de dödsdömda till avrättningsplatsen, de dela de förföljdas ängslan och
de övergivnas sorg. Och när Ansedio äntligen blivit besegrad och sitter i fängelset för
att invänta sitt straff, ännu i sin förnedring trotsande, hädande och förhävande sig över
sin gudlöshet, då besöka de även honom, ty t. o. m. för denne olyckornas upphovsman
ha de barmhärtig omtanke. De ord, som de fromma bröderna rikta till honom, ha väl
även syftning på den tyrann, som med sin orättfärdiga. våldsregering och sin erövrings-
politik fört det tyska folket i undergången:

Gud har förvandlat många av dina ogärningar i välsignelse. Vi ha hört dina
offers sista suckar: alla förbannade dig icke, många ha blivit fullkomnade genom dig.
Några ha förlåtit dig i sin dödsstund, andra ha bedit för dig, en av dem har uppoffrat
hela sitt lidande f0r din arma sjäI. Utan att vela det har du luttrat många hjärtan.
Otaliga ha först genom din orätfärdighet lärt ltt älska rättfärdigheten. Otaliga ha ge-
nom din obarmhärtighet blivit barmhärtigare. Aldrig någonsin blev sanningen här så

innerligt älskad, som då du trampade den under fötterna. Du blev den väldigasre bot-
predikant, som denna stad någonsin hört 

- 
tro ej, att var och en, liksom den dova folk-

massan därute, fann sig ursäktad genom den vidskepliga tron på din oövervinnlighet.
Alla ädla själar ha för länge sedan slagit sina egna bröst: även de sroltaste bland dem
ha blivit ödmjuka genom dig, även de starkaste ha insert, art de gåvo vika för dig.
Många, som då menade sig frukta Gud, gråta över sin fruktan fOr din ondska. Många,
många gråta, emedan de icle visat sig vera rena nog för att besegra dig. 

- -r>'
Tryggue Lunddn

' Derta fortsättning av uppsatsen om Gertrud von le Fort är avslutad i april tl+8.
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'PERSON OCH GEMENSKAP ENLIGT
ROMERSK.KATOLSK OCH LUTHERSK

GRUNOÄST<ÄDNING"'

L

Det synes, som om kontroversteologien i vor tid er trådt ind i en ny fase. Lige efter
reformationen havde den en fgrste blomstringstid i skikLelser som Chemnitz og Bellor-
min, det stod uhyre skarpt overfor hinanden. I oplysningstiden var det teologiske opgpr
mellem de to konfessioner allerede noget mildnet i Bossaets og Leibniz' bestrebelser. I
romantikken kom det til et nyt mpde mellem katolsk og luthersk teologi i lobmn Adam
Möblers og Ferdintnd Chrhtian Baars vetker. Derefter fortaber trådene sig lidt. Hver
teologi gik sine egne veje: den evangeliske var mere optaget af eksegetiske, den katolske
mere af dogmatiske underspgelser. Fgrst den allersidste tid har atter bragt de to ton-
fessioner narmere til hinanden. Forskellige omstendigheder er skyld i denne tilnermelse.
På evangelisk hold var det isar den gkumeniske bevegelse og de hgjkirkelige bestrebelser,
som har bidraget dertil. Fra katolsk side kan nevnes den ncrmere kontakt med levende
protestantisme i den kristne fellesfront f6r og under den anden verdenskrig. Dermed
blev der skabt en ny situation, hvis betydning ikke må undervurderes. Indholdsmassigt
set består den deri, at >den protestantiske eksegese er blevet mere dogmatisk, og den

katolske dogmatik mere eksegetisk orienteret> (Jean Danidlou). Denne moderne kon-
troversteologi har allerede sat frugter i en rekke betydelige varker: Oskar Bau-
hof er, Einbeit im Glauben (Einsiedeln l93r), M. J. Con gar, Cbråtiens Dösanis.
Principes d'un oecumönisme catbolique (Paris l9t7), Arnold Rademtcher, Die
'Viederuereinigung d.er cbrisllicben Kircben (Bonn 1937), Robert Grosche,
Pilgernde Kircbe (Frelburg i. Br. 1933), F. M. Bra un, AsPects ttoltueau.x ilu problöme

de l'Eglise (Paris 1942). Dertil kommer et arbejde, der måske graver dybest; det drejer
sig om det posthume verk af den unge protestantiske pastor og senere konvertit L u d w i g
Lambinet (faldet ved pstfronten påske 1942): Das Vesen d.es katholisch-Protestan-
tisc/ten Gegensatzes (Einsiedeln 7946). Fra protestantisk hold var det isrr det skandina-
viske norden, der har ydet verdifulde bidrag til denne nye kontroversteologi. Det be-
gyndte med K. E. Skydsgaards disputats: Metafyik og Tro (Kgbenhavn 1937),
derefter fulgte Regin Prenters Lutherdispltt^tst Sliritxts Creator (Kgbenhavn
1944). T;l denne rakke slutter sig nu en svensk akademisk afhandling, som den 13. de-
cember 1947 blev forsvaret i Lund under deltagelse af en katolsk opponent.

Rudolf Johannesson har givet sin disputats en titel, der er noget vildledende.
Om >person och gemenskap> siges der meget lidt i den. Blandt andet mangler der nåsten
fuldstendig den rige, nyere katolske litteratur om person, fallesskab, ejendom, srar, som
er en felles frugt af den thomistiske renessance og den nye sociale aktivicet, der knytter
sig til Rerum. noua.ruln og Quadragesilno anno. Derimod byder bogen en til dels dypt-
gående analyse af den romersk-katolske og lutherske grundanskuelse. Dcn unge lorfattet

t Rudolf Johannesson: Person ocb gemenskap enligt rom.ersk-katolsk oclt
lu.thersk grundåskådning. Akademisk avhandling. 2tt sid. Stockholm (tr, i Lund) 19+2,
Diakonistyrelsens. Kr. 9: -.
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behandler på en selvstandig måde fem hovedskikkelser i europeisk åndshistorie, som hver
for sig kunde behandles i et digert verk, nemlig Plato, Aristoteles, Augusrinus, Thomas
af Aquin og Luther. Flans analyser er grundige og altid baseret på tekster og fprste-
håndsviden, men man spprger sig selv en gang imellem, om de nu også er rigtige. Blandt
andet forekommer det os, at Thomas af Aquins Billede er fuldstendig fortegnet. Blandr
de protestantiske nordiske forfattere, där har beskeftiget s[ med Thomismen, er Skyds-
gaard indtil nu den, der har givet det mest korrekre billede af Thomas' tanker.

Forfatteren spprger i sin tese: Hvad er den dybeste forskel mellem romersk-katolsk
og luthersk teologi? Flans svar på dette spprgsmål er forbavsende enkelt. All romersk-
katolsk teologi må ses på baggrund, a.f. >uärilebersfektiuet>; luthersk teologi derimod på
baggrund af >Ordets persfektiu>, som er det >>överste synspunkt>>, der betinger hele
systemets struktur. Rudolf Johannesson er Nygrens discipel, og man merker meger snerr,
at hans distinktion mellem >värdeperspektivet> og >>orde$ perspektiv> kun er et andet
navn for og en viderefprelse af de nygrenske kategorier >>Eros och Agape>. Resultatet
af denne unders6gelse kan ikke vare tvivlsomr. Den >egte>> kristendom begynder med
Luther. >Luthers teologiska insats söka vi förstå såsom ett införande av den kristna
läran under en helt annan aspekr, nämligen ... den som är dess ursfrangliga ocb egent-
liga. Först. under denna aspekt, behärskad av Order och icke av värdet, får krisren-
domens innehåll sin rätta val0r> (10). Johannessons tese udgiver sig for at v&re en
objektiv motivforskning. Men under videnskabelighedens lette maske står vi atter overfor
den gamle modsetning mellem reformxrorernes >sola fides> lere og den katolske >ana-
logia entis>>.

Katolicismens teologi er efter forfatterens opfattelse bestemt af >verdimetafysikken>.
Den hpjeste vardi i katolicismen er Gud som >summum bonum>>. I modsetning dertil
må protestantismen ses under >ordets perspektiv>. >>Det urmärkande för Ordets Gud är,
att den är kärlekens och vredens Gud> (186). Indenfor romersk-katolsk teologi, der er
bestemt som verdimera{ysik, anbringer forfatteren nu en mege! vigtig distinktion. Han
skelner mellem en >subjekttranscendent>> og en >subjekrimmanent>> vardi. En subjekt-
transcendent verdi er en v*rdi, der ligger udenfor mennesket, og som det kan >hen-
give> sig til. Den subjektimmanente verdi derimod ligger i selve mennesket og betyder
en fuldkommenglrelse af selve subjekret i henhold til begrebsparret: akt/potens. Efter
forfatteren er nu hos Plato den hgjeste verdi subjekttranscendent. Hos Aristoteles
derimod er den h6jeste verdi subjektimmanent. Denne forskel i opfattelsen, som 

- 
efter

forfatteren 
- 

skal få de alvorligste etiske fglger, hrnger ifplge hans mening sammen
med Aristoteles' forandring af den platoniske iddlere. Den platoniske indflydelse viser
sig nu hos Augustinus; den aristoteliske hos Thomas af Aquin. Plato-Augustinus er
representanter for en subjekttranscendent, Aristoteles-Thomas representanter for en
subjektimmrnent vardimetafysik. Dermed får forfarteren en uhyre klar opbygget, let
gennemskuelig tese. I denne systemopbygning er han virkelig original. Men spgrgsmålet
er blot, om den også er rigtig. Man fristes til at sige, den er for klar til at kunne vere
rigtig. Men man kan ikke negte, at den er overordentlig konsekvent gennemfprt, Flans
tese er fplgende: >. . . värdemetafysiken i dess subjektimmanenta (Thomas under Aristo-
teles' inflydelse!) och sub.jekttranscendenta (Augustinus under Platons indflydelse!)
varianter inom katolicismen bildar der plan, på vilket teologien är uppbyggd. Den ställ-
ning, som värdet här intager såsom religionens dimensionsbestämmande faktor, tilllLom-
lr,er Ortlet i den lutherska teologien. De teologiska utsagorna skola här icke förstås i
värdets utan i Ordets dimension, sab sfecie uerbi. Gwd, är icke det högsta värdets Gud,
summum bonum, utan Ordets Gud. Den mänskliga existensen är icke avgörande be-
stämd av inriktningen mot värdena uten av ställningen under Ordet> (183).
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il.

I en kritik af Johannessons bog vil vi ikke komme ind på hans hovedtese, nemlig
forskellen mellem katolicismen og proteståntismen på det teologiske område. Hvis hans

tese kun skulde vere en objektiv motivforskning, d. v. s, hvis han kun vil underspge de

kategorier, som ligger til grund for henholdsvis katolsk og luthersk teologi, kan man

måske give ham ret i, at det er vardimetafysik og oldets perspektiv. Men så må man

huske på, at disse to begreber kun er andre navne for den kendte teologiske distinktion
mellem >sola jides>> og >>analggh.entis>. FIer ligger hovedforskellen mellem katolicismen
og protestäniidriiän. Og det forekommer os, et begrebet >>sola fides> er klarere end

>Ordets perspektiv>. I Johannessons fremstilling hviler der en underlig ubestemthed

over dette sidste begreb. Medens det er lykkedes ham udf/rligt ^t gore rede for be-
grebet verdimecafysik, er selve begrebet: >ordet> omgivet af en uigennemtrengelig
usikkerhed. >Ordet> betyder efter ham ikke >föreskrift (lr,g)>, heller ikke >lära>, ej

heller >t'örmeiiir:e aa metafysiska substanser eller krafter 
- 

orilet såsom m'agisk frrinci!>
(181). Det er heller ikke den Hellige Skrifts indhold. Men _!,13_d_e.5-dgt så? Vel ner-
mest et rent formelt princip: >Gud framträder här för människan i kärlek och vrede>
(l8l). Man ser ikke rigtig, hvad dette ret almindelige princip har * ggre med >Ordet>>,

som dog oprindelig betegner enten Guds personlige Ord i den hellige Treenighed eller
det menneskevordne Ord (Kristus) eller Evangeliet.'?

Derimod vil vi g/re opmerksom på to alvorlige fejlbedpmmelser i den del af Johan-
nessons tese, der beskeftiger sig med den katolske teologi. Når man slår hans indholds-
fortegnelse op, finder man fplgende inddeling: >Romersk-katolsk åskådning>, som består
af de tre store kapitler: l) platonisk-aristotelisk filosofi z) Augustinus 3) Thomas af
Aquin. Den platonsk-aristoteliske filosofi er altså sideordnet med Augustinus/Thomas
og subsumeret under frllesbegrebet )romersk-katolsk åskådning>. Det er ikke vor hen-
sigt at benagte, at platonisk-aristotelisk filosofi har spillet en stor rolle i henholdsvis den
patristiske og skolastiske teologi, Men Johannesson ser kun kontinuiteten og ikke diskon-
tinuiteten i linien Plato-Aristoteles Augustinus-Thomas. Ganske vist er det i protestantisk
litteratur (iser i den nygrenske skole) efterhånden blevet et >dogma>, som man ikke
mere diskuterer, at Thomas har overtaget Aristoteles. Efter Harnacks forbillede taler
man om kristendommens dobbelte >hellenisering> i den patristiske og skolastiske periode.

Men problemet er meget mere indviklet. Aristoteles' filosofi er dog til syvende og sidst

en hedensk filosofi, og det burde vere klart for enhver, at den ikke uden videre kan

overtages af en kristen teolog. Det er fuldstendig forkert, når man siger, at Thomas

har >udsonet> kristendommen med den aristoteliske filosofi, det vere sig i dens antik-
hedenskes, dens muhamedansk-jpdiske eller dens middelalderlig-panteistiske skikkelse (ar-
tistfakultetet i Paris). Man kan overhovedet ikke sige, at Thomas har villet skabe en

syntese mellem Aristoteles og Kriscus, mellem Athen og Golgatha. Det har Hegel gjort.
Man kan sige, at Thomas har >dpbt> den hedenske Aristotelisme >i kraft af ordet>>, Men
dåb er ikke syntese. Dåb betyder efter Paulus dgd og opstandelse. I det ånielige opgpr
med den akatolske videnskab er den patristiske og skolastiske teologi vokset frem. Men
skolastikken er hverken vokset frem af Aristotelismen, ej heller har Thomas simpelthen
>overtaget> den aristoteliske filosofi. Den Aristotelisme, som ligger til grund for den

thomistiske filosofi, er en hel anden end den, Aristoteles har kendt. Hvis Aristoteles
vilde komme tilbage og kse Thomas af Aquins skrifter, vilde han neppe genkende sin

'L.-M. Dewailly O. P.: Jösus-Cbrist Parole de Dieu, Paris 194J.
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filosofis in.dbold, skpnt han måske vilde genkende en del af sine begrebet. Johannesson
har ikke skelnet nok mellem Aristoteles'grundleggende teser, som ikke blev overtaget 

-i det mindste ikke i deres helhed 
-, 

og Aristoteles' formelle begreber, som til dels er
blevet overtaget 

- 
rf den simple grund, fordi man den gang ikke havde noget andet

system, som i den grad var egnet til på rationel basis at gengive evangeliets indhold. Om
disse begreber også endnu i dag er tilstrakkelige nok til at udtrykke evangeliets indhold,
er et helt andet problem, som i denne sammenheng ikke er under diskussion.

fiI.

Det store thomaskapitel (side lr3-l8l) udgpr efter vor opfattelse en eneste stor

fufecsi4g-"f Thomas' virkelige tenker. For systemets skyld skal Thomas med vold
tvinges ind i et aprioristisk skema. Forfatteren vender op og ned på de vante begreber.
Medens den almindelige opfattelse narmest helder til den anskuelse, at Augustinus'
grundtanke er >subjektimmanent> bestemt (>in te ipsum redi, in interiore homine habitat
veritas>: De vera relig. 39,72), og at Thomas grundtanke er objektiv, det vil i denne
sammenheng sige >subjekttranscendent' bestemt, {orandrer Johannesson fuldstendig
dette skema, og i denne omvurdering ser han et hovedresultat af sin tese. Udgangspunktet
for hans tankegang er fplgende: >Det dominerande inflytande som härrör från aristote-
lismen med dess subjektimmanenta grundvärde, framträder i den tenke, från vilken
Thomas utgår vid sin undersökning av de mänskliga handlingarna, nämligen att män-
niskan liksom alla andra väsen primärt eftersträvar att bevara sla existens, ett förvärva
sitt värde och sin {ullkomlighet (suum esse, suum bonum, sua perfectio). Denna själv-
hävdelsens och själfulländningens princip behärskar varje netudig strävan i hela till-
varon. Alla ting ha i första hand ett immanent måI. 'Målet för varje ting är dess

natur.' Då bevarandet och utvecklandet av tingets inneboende väsensform utgör det
närmaste målet för dess aktivitet, är sålunda varje väsen i denna mening självändamåI.
Allt som existerar strävar efter att bevara och fullkomna sitt eget väsen, så att dess

inneboende anlag och möjligheter komma till full utveckling, d. v. s. så att dess po-
renser bringas till aktualitet. Med tillämpning på människan innebär detta, att det egent-
Iiga målet för hennes handlingar är hennes egen person. Också den religiöst-etiska sidan
av människolivet är ingenting annat än ett fullföljande av denna strävan efter det egna

väsendets fulländning. Människans bestämmelse är att på alla livets områden fullt ut
realisera sitt väsen> (114-116).

Dette er det hovedtema, som konsekvent bliver udfoldet i hele thomaskapitlet og
anvendt på alle etiske områder. Man ser tydeligt, hvorledes det moment, som Johan-
nesson kalder >>subjektimmanent>>, kun er et andet ord for Nygrens erosmotiv. Det
merkelige er blot, at Johannesson ikke har taget sin mesters syntese mellem Eros og
Agape, nemlig Caritas, som efter ham er så betegnende for den katolske linie Augustinus-
Thomas, med i sit system. Sammenholdt med Nygrens system virker hans egen anskuelse

mere storslået, men også mindre differencieret. I det hele får man det indtryk, at han
er mere systematiker end historiker. Den historiske, brogede virkelighed bliver af ham
rvunger ind i systemets prokusresseng. Han ,qgller Then++^l ".a,-ntgCp*o-9.S0$fj*.

Men når Thomas taler om Gud som vår karligheds genstand, for så vidt som han
et Nort gode (bonum nostrum) og vor saligheds årsag, mener han dermed ikke det for-
male motiu for vor karlighed (objectum formale), men han angiver dermed kun en

objektiv lorudsetning i genstanden, uden hvilken Gud ikke kan vare vor krrligheds
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motiv." På den måde tolkes Thomas af alle hans kommentatorer.' Da Johannesson ikke
er opmarksom på denne vigtige distinktion, må hans grundanskuelse npdvendigvis vere
forfejlet.

For det andet er det klart, at denne tegning af Thomas' tanker logisk mi f6e i
pelagiansk eller semipelagiansk retning. Disse tanker er måske aristoteliske, men i den
ensidighed, som de her er fremstillet, er de aldrig og kan de aldrig vare thomistiske.
öäi er fuldstendig rigtigt, at Thomas tager sitt udgangspunkt i den aristoteliske vardi-
kre. >In der Umbiegung dieser aristotelischen Vertlehre ins Christliche behielt Thomas
von Aquin deren Grundidee, die Verwurzelung des Vertes in einer Seinsvollkommenheit,
die Beurteilung jedes Seienden als eines Gutes bei.>>u For så vidt kan man godt tale om
en verdiimmanent side i Thomas' tanker. Men det er ik&.e den hele Tho-r!4s. Og det
er Johannessons store fe;'l ikke att have gjort opm€rksom på den anden, lige så vigtige
side af vort problem. Enten har han ikke set den eller han har skubbet den til side,

fordi den ikke passer ind i hans system. Den thomistiske vardibetragtning er båd.e imma-
nent og transcendent. Ser man kun den immanente side, forfejler man hele problemet
på samma måde som man forfejler gudsproblemet, når man kun ser Guds immanens og
ikke hans transcendens, Og denne transcendente betragtning er såvel i verdiproblemet
som i gudsproblemet den afglrende faktor, som Johannesson fuldstendig har overset.
Det gode >ist der Sachverhalt des Seienden, wie er seiner Seinsbeschaffenheit entspricht.
Er ist aber noch nicht erfiillt durch Auswirkung nur des eigenen Vesens als fiir sich
stehenden Seienden. Denn es gehört zur immanenten Seinsgemässheit auch ein transcen-
denter Seinsbezug, und zwar die Hinordnung des Seienden in seinem Eigensein zu den
Ordnungen, in denen es zu anderem Seienden in realem Bezug steht, und die Hinordnung
zur Spitze des Ordo, zu seinem Scböpfer und Ziel, zu Gott, dem bonum commune.>u
FIos Thomas behandles den subjekttranscendente side af den menneskelige aktivitet under
begrebet >assimilatio ad deum>>. Hele problemet er udfgrligt underspgt af Thomas i
Summa contra Gentes, liber III, c^prtt 17 o. f. I caput 21 står så det afglrende ord, som
i form af en pragnant tese sammenfatter hele tanken: >Unumquodque tendens in suam
perfectionem tendit in divinam similitudinem.> I denne korte setning angives begge
momenter: den subjektimmanente side (>>tendens in suam perfectionem>) og den subjekt-
transcendente side (>tendit in divinam similitudinem>). Eller som en moderne tolker af
Thomas' idder udtrykker det: >Dadurch dass alle Dinge naturgemäss das Sein und das

Gut erstreben, erfiillen sie den \feltzvreck (gloria Dei); denn sie erstreben etwas, was

am göttlichen Sein und an der göttlichen Giite (Seinsvollkommenheit) teilnimmt und
teilnehmen muss, um iiberhaupt existieren zu können, Als Gottes Ideen sind diese

idealen Verte ewig und bleiben sie Verte auch unabhängig vom Menschenurteil und
unabhängig von des Menschen Lebensgestaltung nach ihnen. Aber der Mensch hat die
hohe Berufung, diese in Gottes Velt hineingeschaffenen Ideen zu erkennen und in Frei-
heit sein Leben nach ihnen zu gestalten.>" Den subjekttranscendente side hprer altså

" Natura semper diligit bonum suum. Non tamen oportet, quod in hoc quiescat
intentio, quod suum est, sed in hoc, quod bonum est. Nisi enim sibi esset bonum aliquo
modo, vel secundum veritatem vel secundum apparentiam, numquam ipsum amaret. Noz
tanen profter hoc amat, quia suurn est, seil quia bonurn asf; bonum enim esr per se
objectum voluntatis (S. Tho m.: ln 2, dist.4, q. 3 ad 2). Cf. S. th. l, q. 60, a. J rd.2,

' Cf. Su^rez: De car. dh\. l, sect t n. 2. Cf. Chr. Pesch S. !.: Praelectiones
Dogmaticae, Tomus VIII, n. f43 (Freiburg i. Br, 1922).o Theodor Steinbtichel: Die philosophische Grundlegung der katboliscben
Sittenlehre. II. Bd. S. 22 (Diisseldorf t9i8).u I. c. 28,

' l. c. 29.
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med til Thomas' tankegang, og man forfejler denne hans tanke, hvis man blot holder
sig til den subjektimmanente side, som Johannesson glr det, Kanske vist indrpmmer
han, at der også findes platoniske elementer hos Thomas. FIan mener, att Thomas for-
slger en >afbalancering> mellem elementer, der er hentet fra Plato og fra Aristoteles.

Men derfor bliver dog efter ham altid en >principiell oklarhet i den thomistiska värde-
bestämningen> (14S). Den subjektimmanente, aristoteliske tankegang forstyres og

krydses af den subjekttranscendente, platoniske. Jeg tror, man må hellere sige, at Thomas'
tankegang er fuldstendig logisk gennemfprt: både den subjektimmanente og den subjekt-

transcendente side hgrer efter ham til den etisk-religiose handling. Måske har han lagt
mere vrgr på den subjektimmanente side. Men det henger sammen med hans historiske

situation. Den periode, som gik forud for Thomas, den augustinske, var i sin teologi

bestemt af tanken om Gud som colts4 Prima. Den sprang i sin tenkning så at sige de

menneskelige faktorer over for at straks at vere hos Gud. Den historiske rolle, som

Thomas havde, bestod nu netop i tt ggte opmerksom pi causa secunda, de menneskelige

faktorer, på sammenspillet mellem Gud og hans skabning. Derfor kan det vere, at han

i modsetning til Augustinus legger mere vegt på den menneskelige side' Men inholds-

messigt kan der ikke vare tvivl om, at den subjekttranscendente side i analysen har en

absolut forrangstilling. Flvis man ikke ser det, har man ikke fLet fat i noget vesentligt
hos Thomas.

IV.

Thomas indleder sit kendte opusculum De ente et essentia med Aristoteles'ord: >parvus

error in principio magnus est in fine>. Noget lignende kan man sige om Johannessons
udgangspunkt i hans thomaskapitel. FIan bestemmer >verdien> (>bonum> som det sko-

lastiske begreb hedder) udfra >målet>. Ganske vist gpr Thomas det også. Gang på gang

mpder vi hos ham setninger som fglgende: >ratio boni in hoc consistit, quod aliquid sit

appetibile> (5. th. l, q. I a. 1); >bonum non addit aliquid supra ens, sed rationem tan-
tum appetibilis> (S. lå. l, q. i a. 3 ad t); >bonum (inquit) respicit appetitum> (5. tb.1,
q. f a.4 ad l), Den kendeste af alle disse definitioner: >>bonum est quod omnia appetunt>
(l Etb. c. l; S. th. l, q. J a. l; De aerit. q,2l e, l) har Thomas overtaget fra Aristo-
teles. Alle disse omskrivninger af bonum-begrebet synes at pege i den retning, som

Johannesson har lagt til grund for sin udgangspunkt. Da selve verdien (bonum) er en

rsla.tip.n mellem vardiobjektet og det subjekt, som tilstr€ber vrrdien (verdisubjekt),
kan man iage sit riilgangspunkt enten i subjektet eller i verdiobjehtet. Tager men en-

sidigt sit udgangspunkt i den subjektive side, bliver man ngdvendigvis fgtt til en

subjektimmanent verdiopfattelse. >Parvus error in principio magnus est in fine.> Og
det er netop denne fejl, som forfatteren har begået, FIan har ikke varet opmarksom
på, at den definition af bonum, som han vulger til sit udgangspunkt (: bonum id quod

omnia appetunt), kun er en beskrivelse a posteriorl. Thomas siger selv i sin kommentar

til Aristoteles' etik, at den fpr anfgtte definition kun er en definition ud fra virkningen,
>sicut notificantur causae per proprios effectus> (In I Etb. lect' I n' 9). >V'enn die

Scholastiker nicht selten das Gute als das Erstrebbare (appetibile) bestimmen, so ist diese

Begrifisbesdmmung ... von der 'appetibilitas fundamentalis' zu verstehen, d, h. von dem

im Seienden selbst, was Grund ist fir die Erstrebbarkeit; denn es ist klar, dass etwas

nur deshalb erstrebbar ist, weil es (zuvor) gut ist.>s Med andre ord: man kan ikke

" Joseph de Vries: Denken unil Sein. Ein Aufbau-der Erhenntnhtbeotie (Ftei'
burgi. Br. lglz). S. 291 ; Cf. C a i e t a n a s' homtnentar til S. tb. l, l, I n. 7 ; S u a r e z
giver samme lpsningr Disp. Met. dist. 10 sect' I n. 19.
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npjes med en ren faktisk definition af verdien, men må undersgge, hvad grunden er til,
at noget er en vrrdi, et gode, >>bonum>? Denne ontologiske underspgelse mangler fuld-
standig hos Johannesson. Og denne mangel forklarer til fulde det skrve resultat, hans

Thomaskapitel har fgrt ham til. Var han kommet ind på denne metafysiske underspgelse,

vilde han have indset, at Thomas'vardimetafysik ikke er subjektimmanent, men subjekt-
transcendent bestemt. Han er ikke trengt frem til >>appetibilitas fundamentalis>. Men
denne falder efter tbonistisk opfattelse 

- 
og alle kommentatorer er enige på dette

punkt 
- 

aesentlig sdrnnen med selue ueren (esse). >Bonum in ente fundatur>; det
gode har sin grund i det verende. Denne fundamentale tese udtrykkes hos Thomas på

forskellig måde: >ens et bonum convertuntur> (5. tb. l,2 q. 18 a.3;2,2, q.109 a. Z

zdl;ln Etb.lect, n. 1) eller: >omne ens, in quantum est ens, est bonum> (5, th. q, I
a. 3) eller: >unumquodque tantum habet de bono, quantum habet de esse> (S. få. l,
2 q. 18 a. 1). I modsatning til den aposterioristiske beskrivelse af bonum-begrebet, der
kun anfpres referende, g/r Thomas udfprligt rede for den aprioristiske analyse, som
s€tter bonum i forbindelse med >esse>, Ex professo sker det ved to lejlighedet, i Quaes-
tiones Disfiutatae de Veritate q. I art, I og q. 21, err.1. Begge steder drejer det sig om
en underspgelse om, hvor vidt det sande eller det gode er identiske med der varende
(ens, esse), eller om de tllfgjer noget dl verensbegrebet. I den fgrste af de to citerede
artikler kulminerer hele analysen i begrebet >det sande>, i den anden i begrebet >det
gode>. I en uhyre fin, dialektisk og fenomenologisk rigt facetteret gennemfprt under-
spgelse, som vilde have gledet Hegel, kommer Thomas til det resultat, at disse begreber
(det gode, det sande) ikke reelt 6gjet noget til selve veren. I sig selv er det verende
(ens), det sande (verum) det gode (bonum) fuldstendig identiske. Derfor galder også

aksiomet: >ens et verum et bonum convertuntur>>. Kun for så vidt kan man sige, at
disse begreber (det sande, det gode) fgjer noget til veren, som de udtrykker og udfolder
en srrlig måde for veren, som ikke kom til udtryk i selve ordet >v€ren>. Det >sande>
er det verendes relation (convenientia) til vor forstand; det >>gode>> er verens relation
(convenientia) til vor vilje, vor strebeevne. I De Yeritate q. 2l art. 1 kommer Thomas
endnu nermere ind på >>det godes> struktur. Han siger: >Det 'sande' og det 'gode' fpjer
begrebet 'fuldkommeng/rende' (perfectivum) til selve begrebec vaeren.> Efter at have
talt om det >sande> siger Thomas ordret: >På en anden måde fuldkommengpr der
verende noget andet ikke blot med hensyn til hvadheden (: essentia, som fuldkommen-
ggr forstanden), men med hensyn til selve veren (: esse), hvorved hvadheden eksi-
sterer. Og for så vidt selve veren (esse) fuldkommengpr noget ander, er det det
'gode'. Thi det gode er i tingene. Men for så vidt noger v&rende i sin varen (esse)

er fuldkommenglrende og eksistensbevarende for noget andet, kalder vi det mål (: fi-
nis) 

- 
in quantum autem unum ens est secundum suum esse perfectivum et con-

servativum, habet rationem finis,>>

Det, som det kommer an på i denne sammenheng, er fglgende: ikke blot tager hele
analysen sit udgangspunkt i selve aerensbegrebet 

- 
esse eller ens er et npgleord i den

thomistiske filosofi 
-, 

men i hele analysens forlpb fastholdes med stor bestemthed den
tanke, at esse et bonum er identisk det samme, men at det sidste begreb kun udsiger en
relation til vor strebeevne: >bonum in ente fundatur>. Derfor kan Thomas også sige:
>verum est in intellectu>, men: >bonum est in rebus>. Medens erkendelsesprocessen, hvis
mål er sandheden, er en >indadgående> bevegelse, fra tingene til intellektet, er den
proces, hvorved vi realiserer en verdi, en >eksstatisk> bevrgelse, til tingene udenfor os

selv. Ikke blot om Plato, men også om Thomas gelder, at vi >hengiver> os til det gode.

At det >gode>, v€rdien, grunder i det verende, er en af Thomismens hovedteser. Men
ingen thomist vil gå med til, at varen (esse) udelukkende er en subjektimmanent vir-
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kelighed.o Derfor er Thomas' verdimetafysik heller ikke subjektimmanent, men fprst
og fremmest subjekttranscendent bestemt. Det grundsyn' som uudfoldet ligger bagved

Johannessons fremstilling, er psykologisk og ikke metafysisk orienteret' Thomas' etik
bliver efter ham til en antropocentrisk modernisme.

H. Roos S/

n >Im Metaphysikkommentar steht das gedankenschwere'{/ort: ens erit substantia
omnium (In Met. III, lect. 12 ed. Cathala n. 492). Damit tritt das Sein als Vesenskern
von allem auf. Als tiefste, transphänomenale Schicht in allem ist es das Vesen aller
Vesen, das Vesenhafte, das Metaphysische schlechthin. Veil also nicht etwas sein kann,
ohne dass es zuerst Sein ist, trägt ein jedes die Vesensziige des Seins in sich, hat alles
einen metaphysischen Vesensgrund; das Sein ist ein letztes Gemeinsames in allem, So
gewinnt der Gegenstandsbereich im Sein eine vrurzelhafte Einheitlichkeit, restlose Auto-
nomie von Teilsphären ist ein Unding . . . 'V'as folgt daraus fiir den \Zerl? Insofern das
Sein jegliche Besonderung iibersteigt, liegt es auch vor der Spaltung in 'Sein' (im mo-
dernen Sinn) und Vert. Der 'Vert ist zuinnerst Sein uld mithin metaphysisch beseelt.
Also ist die Vertlehre der Metaphysik unterzuordnen' 

- 
Doch das geniigt nicht. Der

Vert gehört zu jenen Bestimmungen, die mit dem Sein selbst schon wesenhaft gesetzt
sind, die ihm nichts Neues beifiigen, sondern es nur voll entfalten...; ein wertfreies
Sein und ein seinsfreier '$/'ert sind gleich unmöglich. Hieraus ergibt sich, dass die Vert-
lehre notwendig \Tertmetaphysik ist, dass ihr grundlegender Abschnitt der Metaphysik
als Teilstöck einzugliedern ist.> J. B. L o t z. SJ.: Sein und Vert. Das Grundfroblem der'Vertfhilosofbie (Zeitschrit't f iir katholiscbe Theologie, Innsbruck, t7 Bd (19tt), t61).
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Mcd anledning av den72:e "Katho-
likentag" i Tyskland, 1-5 scpt. 1948

För första gången sedan 1933 kan våra
katolska trosfränder i Tyskland åter sam-
las till sin sedvanliga >Katholikentag>.
Det sker dL för 72:t gången, i samma stad
Mainz, där för toO år sedan denna tradi-
tion tog sin början. Med anledning av

denna betydelsefulla händelse har ordfö-
tanden i lokalkommittdn, avdelningen för
utländska gäster, Dr, E i b e l, tillsänt oss

följande orientering över dessa dagars bety-
delse och uppgift förr och nu. Han skri-
ver:

Vår Helige Fader, påven Pius XII, som

verkade många år i Tyskland som påvlig
nuntie, deltog i flera katolikdagar som re-
presentant för Hans Helighet, påven Pius
XI. Vid ett sådant tillfalle - 

det var på

den 63:e katolikdagen 
- 

sade han bl. a.

följande: >Sedan jag haft lyckan att del-
taga i de glänsande katolikdagarna i
Frankfurt och Miinchen, är jag en tacksam

och entusiastisk beundrare av de tyska
katolikdagarna. De härliga intryck som
jas dir mottagit, den livande atsmosfären

av äkta katolsk tro och strävan, som där
omgav mig, den mäktigt framträdande
vilja till arbete och gärning, som sedan

länge kännetecknar de tyska katolikerna -alk detta står ännu denna dag inför mitc
inre som ett glädjefullt minne, som oför-
gätliga ljus- och höjdpunkter av min
mödosamma och händelserika ämbetsgär-

ning i Tyskland.>
De tyska katolikdagarna har verkligen

alltid varit av största nytta för vår heliga

Kyrka, de utgjorde nämligen alltid mäk-
tiga yttringar av tron och det katolska li-
vet i Tyskland. Var och en av dessa gene-
ralförsamlingar har visserligen sin egen

historia med särskilda förutsättningar och
betingelser. Men alla ha de genom sina

diskussioner över de ;'ust då aktuella pro-
blemen på det religiösa, kulturclla, sociala

och nationalekonomiska området tjänat en-
heten, den sociala freden samt försoningen
och freden bland folken. överläggningarna
har alltid gått ut från samma grundval:
lovprisningen av Kristus och troheten mot
Kyrkan och påven,

Katolikdagarna gestaltades varje gång
efter de tidsförhållanden, som de var
ställda in i. Många frågor, som stod på

dagordningen, har funnit en lycklig lös-
ning. På så sätt blev katolikdagarna till
en kraftkälla i de strider, som de tyska ka-
tolikerna hade att {öra för att försvara

sina fäders religiösa arv.'
Särskilt katolikdagarna frir' iren 1924

till 1937 hade ett strålande förlopp och

uppenbarade livskraften hos den katolska

Kyrkan i Tyskland. Men sedan l9l1 blev

man allt klarare över, med växande oro

och bekymmer, att väldiga, demoniska

krafter sammangaddade sig mot den tyska
katolicismen. På katolikdagen 1932 i Essen

kännetecknade den Helige Faderns repre-
sentant, nuntien orsenigo, i sitt tal vid
avslutningen detta läge i det han sade:

>>Också från Vatikanens h0jd, där en vak-
sam väktare skådar ut över mänskligheten,
har för inte så Iänge sedan varningssig-

naler utgått, som gör mänskligheten upp-
märksam på det hemska knastrandet av

flammor, lystna efter förstörelse.>

Ä,r 1933 kunde den tyska katolikdagen
ännu äga rum, men blott i V'ien. Sedan

lade sig tystnaden över den katolska värl-
den i de tyska länderna. Denna tystnad
framtvingades genom förtal, övervåld, nöd

och död i fängelser och koncentrations-
läger. Vad präster, ordensfolk och lekmän
har utstått under denna tid, har aldrig
kommit till offentlighetens kännedom på

ett sådant sätt som skulle ha gjort rättvisa
mot dessa fruktansvärda lidanden och of-
fer. Visserligen trängde enstaka namn, som

det av biskopen i Miinster, greven von
Galen, ut ur fängelset Tyskland och lät
katolikerna i utlandet ana, vad som därinne
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försiggick, men blott den som personligen

varit med i denna kamps alla faser, kan
fullt bedöma, vad de tallösa tysta käm-
parna för den katolska saken och för kris-
tendomens allmänna bestånd har måst ut-
stå. Ännu aldrig har vår Flerres passion

si djupt gått det tyska folket till hjärtat
som under denna påsktid 1941, då korsets
lidande mer än någonsin tyngde på våra
skuldror. Men nu, då det ok, under vilket
vår Kyrka och vårt katolska folk har li-
dit under många år, har avlägsnats, vill den

tyska katolicismen åtet fira uppståndelsen.
100-årsdagen av den första katolikdagen,

som avhölls i Mainz 1848, togs som anlcd-
ning att utåt manifestera den tyska kato-
licismens livsvilja. Mainz, den gamla, 'irc-

vördiga staden vid Rhen, som var centrum
för den helige Bonifacius' missionsarbete i
Tyskland, och som intager en framstående
plats i den andliga odlingens historia ge-

nom sina ärkebiskopar, såsom varande riks-
kanslerer och kurfurstar, tenom upptäc-
karen av tryckkonsten, genom den store

biskopen Ketteler och många andra bety-
dande män och händelser, detta Mainz
skall tq+g vara skådeplatsen för den första
tyska katolikdagen efter återupprättelsen
av Kyrkan i Tyskland.

Betydelsen av denna händelse för oss

tyska katoliker och utöver detta för hela

Kyrkan framgår av det som ovan sagts.

Denna första generalförsamling av Tysk-
lands katoliker har att lämna beviset för
att den katolska Kyrkan i Tyskland åter
har stigit upp ur katakomberna till solens

ljusa och livgivande dag. Denna katolik-
dag har att visa, ett de tyska katolikerna
trots det förflutna decenniets nöd och död

hållit fast vid sina fäders tro och att de nu
som förr vilja hålla sin trohet mot den he-

liga Kyrkan och Kristi ställföreträdare på

jorden, den Heiige Fadern,

Sålunda framstär detta som mötets upp-
gift: att demonstrera vår katolska sam-

manhållning; att bevisa vår obrutna vilja
a,tt lylle den uppift som Gud har ställt
oss; att frambära vårt tack till våra tros-
fränder i utlandet för att de i den svåra
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prövningstiden bistått oss med sina böner
och även i den bittra nöden efter kriget
bragt oss trösterik hjälp. En annan uppgift
skall vara den att ta ställning till vår tids
problem. Det kaos, som förorsakats av
nazismens våldsregemente och Tysklands
fullständiga sammanbrott, är obeskrivligt.
Medan de materiella skadorna är iögon-
fallande, kan man vad den moraliska öde-
läggelsen, såret i den tyska själen beträffar,
knappast ens ana dess storlek och omfång.
Men just detta är den fråga, som på sär-
skilt sätt ligger oss katoliker om hjärtat.

Utifrån grundtanken: den kristne i ti-
dens nöd, skall alla frågor behandlas, som

genom tidsförhållandena uppstått på det
religiösa, sociala och kulturella området
med avseende på äktenskap och familj,
ungdomen, uppfostran och skola, kvinnans
ställning i samhälle och familj, flyktingar-
nas och de deporterades läge, pressväsendet,

bildningen m. m.
Ett särskilt utskott skall få det över-

nationella samarbetet med katolikerna ur
alla nationer som sin speciella uppgift. Den
kände dominikanpatern Stratmann kom-
mer att behandla frågan, vad Kyrkan kan
gört f& att uppnå samförstånd och sam-

arbete mellan folken. Det tyska folket
som helhet, men även den katolska delen
därav, har efter de senaste 1 f årens hän-
delser blivit för våra trosfränder i utlan-
det ett problem, som inte kan lösas från
i dag till i morgon. Med det som vi tyska
katoliker kan bidraga för att klarlägga de

många frågor och förebråelser, som man
har att komma med, skall vi göra för Guds
skull och av trohet mot vår heliga Kyrke.

Vi efterkomma den uppmaning, som vår
Helige Fader, påven Pius XII, i en hand-
skriveise av den I mars 1948 har riktat till
de tyska kardinalerna, ärkebiskoparna och
biskoparna, enligt vilken han >>förväntar
av Tysklands katolska lekmän, att de all-
tid beredvilligt följa sina biskopars anord-
ningar och i trogen sammanhållning med
prästerskapet 

- 
som delar med dem li-

dande och glädje, sorger och förhopp-
ningar 

- 
med levande och orygglig tro,
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med sinne för realiteter, med blicken rik-
tad på de stora och avgörande uppgifterna
ställer hela rikedomen av sin katolska
övertygelse och kristna levnadssätt till för-
fogande för fosterlandet i denna dess svå-

raste stund och djupaste nöd>.
Att inför hela världen bekänna vår

beredskap och vilja att motsvara och full-
följa denna vår Helige Faders förväntan,
och att därmed bidraga till kristendomens

och vår Kyrkas räddning undan förstörel-
sens krafter 

- 
det är den 72:a tyska ka-

tolikdagens mening och uppgift.

Huru många äro katolikerna i Eng-
land och Amerika?

Den engelska tidskriften Tablet (6/3 och
8/s) har innehållit två artiklar av en polsk
statistiker, dr. V. A. Zbyszewski, som ta-
git sig före att pröva statistiken över ka-
tolikerna i Storbritannien och Amerikas
Förenta Stater.

FIan konstaterar atr Tl:e Catbolic Di-
rectory för detta år uppger katolikernas
antal i England och Vales till 2,t28,000,
barndopen till 8t,024 och vigslarna till
3r,566, allt siffror som gälla för Aret 1946.

Därpå beklagar han avsaknaden av en of-
ficiell konfessionsstatistik, som allena skulle
ge säkra siffror. Saken är nämligen den,
att de ovannämnda talen bero på uppgifter
från de katolska sockenprästerna, vilka i
detta avseende äro allt xnnat än tillför-
litliga. Somliga stift uppge detaljerade
siffror, som årligen visa en viss ökning,
andra ge avrundade tal, som ständigt åter-
komma oförändrade. Ingenstans får man
veta om siffrorna gälla blott brittiska un-
dersåtar eller även andra i England och
Vales boende katoliker, samt om de in-
kludera krigsmakten och sjöfarande.

Jämför man antalet katoliker 7939 och
1946 med hela folkmängden, som är sta-
tistiskt belagd, finner man slutligen att
ketolikerna skulle minskat f.r|rt f ,s /6 till
t,2 %. Men samtidigt vore nativiteten
bland katolikerna enligt Tbe Catbolic Di-
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rectory 33,6 %o, d. v. s. 7I /6 höge ät der.
för hela folket, som enligt officiella siffror
uppgår blott till 19,1 %"1 Dtutill kommer
en årlig ökning av i medeltal 10,000 kon-
vertiter årligen, Av immigrationen har
slutligen en väsentlig del utgjorts av ka-
tolska irländare, polacker och andra. Trors
ett icke närmare specificerat läckage är
det uppenbart ett statistiken är grovt fel-
aktig.

Detta stödes också av andra skäl, I no-
vember 7947 gav en gallupundersökning
vid handen att katolikerna i England och
Wales, s. k. >anglokatoliker> icke medräk-
nade, utgjorde 8,7 /6. Detta skulle göra

en katolsk befolkning av 3,600,000, eller
över en miljon mera än vad C. D. uppger.
Under kriget ansåg man i krigsmakten att
katolikerna bildade 10 /6 * de inkallade.
Härvid bör beaktas, att de yngre årsklas-
serna, just de som voro i tjänst, på grund
av den större katolska rativiteten, säkert
visa en högre procentsats än de äldre. Å
andra sidan voro i England och Vales bo-
ende irländare och andra immigranter icke
inkallade i engelsk krigstjänst.

I förhållande till hela antalet födda ut-
gjorde de katolska barndopen l94t-46
9,6-10,7 %. Bland dessa inkluderas då

icke barndop förrättade av polska militär-
kaplaner. Efter allt detta kommer dr.
Zbyszewski till resultater, att antaler kato-
liker i England och Vales uppgår till o m-
kring 4 mil joner, eller mellan 9 och
10 /6 av hela folkmängden. Detta tal
innefattar icke blott regelbundet prakti-
serande katoliker, utan även andra, som

visserligen icke äro kyrksamma, men åt-
minstone bringa sina barn till dopet.

På liknande grunder granskas också
statistiken över katolikerna i Amerikas
Förenta Stater. Här är det ännu svårare

att nå till säkra resultat, beroende dels på

invandringens ojämnhet, fluktuationerna i
nativiteten mellan t. ex. invandrade ir-
ländska, polska och kanadensiska familjer,
och äktenskapsstatistikens underligheter.
Vad den sistnämnda beträffar både giftas
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och skiljas protestanterna långt oftare än
katolikerna.

Tbe Catbolic Directory of America'wpp-
ger katolikernas anral 1946 till 25,J mil-
joner, svarande mot den officiella siffran av

l4l miljoner för hela folkmängden. Detta
gör l8 7o, Det finns emellertid också

andra uppskattningar. The American De-
partment of Commerce uppskattade 1936

katolikerna till 20 miljoner, d. v. s. 36 /o
av t 6 miljoner trosbekännare, medan
Yearbook of American Churchcs 1945 t*-
lar orn 23 miljoner, d. v. s. 32 /e, av 72,1
miljoner, I vardera fallet är antalet >tros-
bekännare>> för lågt. Statistiken är gjord
föt flera. samfund, vilka som t. ex. bap-
tisterna, icke medräkna barnen, eller an-
nars i likhet även med katolikerna blott
räknat regelbundet praktiserande medlem-
mar.

The National Catbolic Alm.anac för
1947 uppget att antalet katoliker i armön
utgör 31 %, och att det i flottan och
flygvapnet är ännu högre. Detta skulle
ge en katolsk befolkning av omkring
40 miljoner i stället fat zs. Felpro-
centen vore alltså ungeför densamma som

för England och Vales. Siffran kan styr-
kas ur andra opartiska källor. Medan C. D.
t. ex. talar orn 33 /6 katoliker i Louisiana,
ger Statesman's Yearbook 56 Vo. För New
Hampshire äro respektive siffror 3 i och
63 /6. Lika,sä i många andra stater.

Konvertiterna utgöra i U, S. A. i runt
tal 100,000 årligen, vilket gör 1%o pä,hela
antalet icke katoliker. I England och
Vales är rnotsvarande %" 0,3, Till detta
kunde vi lägga att promillet till antalet
katoliker i b&dz fellen tu 2,J.

Av stort intresse är katolikernas geogra-
fiska fördelning. De mest katolska sta-
terna äro Rhode Island, Massachusetts,
Connecticut, New Mexico, New Hamp-
shire, New Jersey, Louisiana, Vermont och
New York. Svagast äro Virginia, Ala-
bama, Arkansas, Mississippi, Tennessee,

Georgia, North Carolina och South Caro-
lina. I de två sistnämnda voro katolikerna
färre än | /6. Det gamla puritanska New
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England är i dag en katolsk högborg, me-
dan Sydstaterna och Mississippidalen för-
blivit protestantiska. Derta beror givetvis
främst på immigrarionen: irländare i
Massachusetts, italienare och polacker i
Connecticut, kanadensare i New Hamp-
shire och Vermont. Endasr i det gamla
franska Louisiana och i det spanska New
Mexico har katolicismen vidmakthållit en
traditionell predominans. Att de konfes-
sionella förhållandena även kunna påverka
politiken visar presidentvalet 1928, då de
normalt republikanska srarerne Rhode Is-
land och Massachusetts röstade för demo-
kraten Alfred E. Smith.

En nyligen publicerad undersökning av
fader J. F. Noll visar, att katolikerna ha
en stark majoritet i städer som Boston,
New Orleans, Providence R, I. (irlän-
dare), Jersey City (italienare), Buffalo
N. Y. (polacker), och bilda halva befolk-
ningen i Detroit (polacker), Chicago (po-
lacker och tyskar), St. Louis Mo. (tyskar).
New York City skulle enligt fader Noll
fu 22 /6 katoliker, vilket dr. Zbyszewski
tycker är taget i underkanr även med hän-
syn till att staden innesluter världens
största samling av judar. Baltimore, som
grundats av katolska landsflyktiga pit
1600-talet, hrr 37 /6, Los Angeles, den
gamla spanska missionsstaden, blott 16 /6,
men San Francisco hela 37 /6. Också
Vashington D. C. skulle innesluta '/" ka-
toliker 

- 
vilker f. ö. berättigar dess av-

skiljande som ett eget ärkebiskopsstifr.
De ovan givna sifrorna äro intressanta

också emedan de ge belägg för det ökade
anglosaxiska inflytandet inom Kyrkan.
Detta bygger ingalunda i första hand blott
på ekonomiska eller politiska faktorer,
utan även på en faktisk förskjutning av
tyngdpunkten rent numerärt taget. In-
tressant vore även att göra en statistik över
antalet katolska präster i världen, förde-
delade på olika nationer, som en exponent
för det katolska kyrkliga livets intensitet,
Kanske återkomma vi någon gång.

Iarl Gallön
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Una Sancta-rörelsen

Vår tids nöd och en fördjupad tro på

Kristus och hans Kyrka har åter gjort fri-
tan om enheten till en förpliktande sam-
vetsfråga för alle kristna samfund. Det
nya ropet efter enheten, skriver pater M.
Pribilla S. J. (Die Furcbe, l/t 48),
fick nödvändigtvis särskilt eko hos det
tysLa folket, emedan intet folk på jorden

har lidit så mycket som det tyska under
trossöndringen. Det är den som har ge-

staltat vår kultur och historia så tragiskt,
det är den som intill denna dag gör varje
problem än svårare. Som saken ligger till
hos oss står frågan om förhållandet mellan
katoliker och protestanter i brännpunkten.
Under den nya andans inflytande uppstod
på båda sidorna strävandena att föra de

båda skilda konfessionerna i kontakt med

varandra. Desse strävanden sammanfatta-
des snart under namnet IJna Sancta, den

ena heliga Kyrkan. Detta namn betyder
inte att man förpliktar sig till en noga be-

stämd dogmatisk bekännelse, utan sam-

mansluter sig i den allvarliga, aktiva viljan,
att efter bästa vetande och samvete verkr
för en ömsesidig förståelse mellan de skilda

kristna kyrkorna och på så sätt förbereda

den kyrkliga enheten. De kristna själva
kan nog inte här'a trossöndringen, men de

ha dock möjligheten och därmed förplik-
telsen att minska följderna av detta stora
onda. Här ser IJna Sancta-rörelsen sin om-
fattande och förhoppningsfulla uppgift.

Bemödandena går i flera olika rikt-
ningar. Först och främst gäller det att
rensa och >neutralisera> atmosfären mel-
Ian konfessionerna. Det är ju känt, hur
mycket främlingsskap och motsatsförhål-
lande, vilka berg av papper, hur många
nedärvda fördomar, förvrängningar och
avoga känslor det finns mellan de skilda
kyrkorna. I stället för allt detta skall
träda vördnaden, som även i den annor-
ledes troende kristne uppskattar och älskar
brodern i Kristo. Vördnaden förjagar i ett
slag lusten till småaktigt kiv och strid, den

bemödar sig att vinna den andre, i stället
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för att bekämpa honom. Vidare skall :rlla
kristna bli alltmera medvetna om att de

gemensamt äger stora andliga värden och
att de gemensamt bör försvara dem, Detta
gäller framför allt för vår tid, då striden
föres för alla gudomliga och mänskliga
rättigheter, då hela den mänskliga kulturen
är hotad. Det borde bli möjligt, att vid
alla stora avgöranden i mänsklighetens liv,
i synnerhet i frågor som angår det inter-
nationella samförståndet och den sociala

nyordningen, alla kristna kyrkor talar med
en enhällig röst och skaffar den gehör och
inflytande som ett slags världssamvete.

Slutligen finns det många omedelbart
praktiska uppgifter, vid vars lösning de

kristna kan räcka varandra handen - utan
förfång för de dogmatiska skillnaderna.
När en katolsk ordenssyster och en evan-
gelisk diakonissa på vägen från Jerusalem
till Jeriko finner en man, som föll i rö-
varnas händer, kan de gemensamt bistå
honom av kristen kärlek, även om de inte
först har kommit överens om rätt{ärdig-
görelsen. Mänskligheten liknar i dag den

man som föll i rövarnas händer och ligger
försmäktande vid vägen i sina sår. Därför
har nu för alla kyrkor samaritens timme
slagit. Och emedan nöden är så stor, att
ingen enskild kyrka ensam kan hjälpa, bör
de {örena sina krafter. Men medan de

kristna hjälpa varandra i praktiskt, upp-
byggande arbete, kommer deras personliga

och religiösa motsättningar liksom av sig

självt att mildras, emedan det gemensamma

då träder i förgrunden.
Men hur vihtigt dit än mä vtra att

frångå motsatshållningar och att praktiskt
samarbeta 

- 
föt nårmandet i tron är allt

detta blott en förberedelse. Därför ligger
Una Sancta-rörelsens huvuduppgift på det
egentligt religiösa området. En andarnas

tävlan skall sättas i gång för att alla bättre
och fullt riktigt skall förstå varandra, i
det att man, i motsättning till de gamla

stridstalen, uppbådar sin ärliga vilja att
fatta de andras övertygelse och avsikter så-

som de verkligen är menade och att ut
ifrån det som är gemensamt bringa ljus i

t2t



Katolska

det som är omtvistat. Förutsättningen och
den drivande kraften för dessa bemödanden
är insikten, att Gud är en sanningens Gud,
att det finns blott en sanning och att alla
männisLor, som blott söka sanningen, kom-
mer varandra närmare. Men därvid rör det
sig inte om ett fördunkla eller utsudda
skil.iaktigheter i läran. Dogmatisk ben-
mjukhet, suddiga alliansformer och igno-
rerande av avgörande fakta avböjes, ty
därom råder överensstämmelse, att san-
ningen under alla omständigheter måste

ställas över enheten. Må andarna då också

drabba samman, det skall inte skada vörd-
naden och kärleken, om den uppriktiga
viljan till förståelse är förhärskande; ty
också striden kan förena människcir, ifall
den föres för höga mål och med ridderliga
vapen. Visserligen kommer för sådana

samtal kyrkfolket i gemen inte i betrak-
tande, ty det skulle därigenom blott för-
virras och oroas, utan blott kompetenta
företrädare för de enskilda kyrkosamfun-
den, som förfogar över den nödvändiga
kunskapen och erfarenheten. Men också

den lärdaste teolog borde vara medveten
om, att det behöves en konfessionell ord-
bok för att kunna översätta trossatserna,
känsloklangen och de djupaste själsrörel-
serna i den egna bekännelsen till uttrycks-
sätten hos en främmande teologi och kyrk-
lighet.

Men då en kyrkas liv på det mest ome-
delbara och synliga sättet kommer till ut-
tryck i dess böner och kultformer, har
IJna Sancta-rörelsen ifrån början med sär-
skild förkärlek ägnat sig åt liturgin. Li-
turgierna, i vilka det gemensamme mera
framträder och det skiljande ofta nästan
helt försvinner, kan bli till en bro för för-
ståelsen. På det viset är det förklarligt
att Una Sancta's vänner oemotståndligt
trängas till gemensam bön 

- 
de bedjande

kristna är nära hos Gud och nära enheten.
Med det som här sagts i tanken, kan

man alltså hos Una Sancta-rörelsen skilja
olika riktningar, som man kunde kalla den
mera praktiskt orienterade, den teologiska
och den liturgiska, allt efter som huvud-
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intentionen är det praktiska samarbetet,
dogmen eller kultformerna. Dessa olika
riktningar är avsedda att komplercera var-
andra.

IJna Sancta-rörelsen är till sin natur en
stilla, oansenlig rörelse; den är medveten
om att alla dess bemödanden blott utgör
trevande försök till ett mycket svårt verk.
Den är inte fallen för stora ord och djärva
profetior. Den är ej någon organisation,
inte någon förening med bestämda stadgar
och regelbundna sammankomster, den är
snarare ett fluidum, som griper andarna än
här än där. Den har intet behov av en

larmande propaganda, ty den utbredes ge-
nom att dess angelägenhet är omisskänn-
ligt kristen och förnuftig. Den har också

motståndare, som mera tycker om den

gamla polemiken än om den nya ireniken.
Men den hindras kanske än mer genom de

alltför ivriga vänner, som genom oklohhet
och påflugenhet, genom fantasteri och sen-

sationslust bringa dess arbete i fara. Be-
mödanden om ett konfessionellt samför-
stånd kräver grundligt vetande, insiktsfullt
omdöme, finkänslighet och ett tålamod
som kan vänta 

- 
allt egenskaper, som inte

utan vidare kan förutsättas. Trots allt
detta går Una Sancta-rörelsen oemotstånd-
ligt fram sin väg. Det är omöjligt att
konstatera framgångar från i dag till i
morgon, men väl i större etapper. Så är
det ett omisskännligt faktum, att hos det
tyska folket förhållandet mellan katoliker
och protestenter sedan trossöndringen al-
drig har varit så bra som i dag. En kon-
fessionell polemik, sådan den ännu för i0
eller 60 år sedan var bruklig, skulle i dag
varken förstås eller tålas av kyrkfolket. Vi
har alltså ändå gjort framsteg. Ja, det är
ett upplyftande medvetande för v^rje
kristen, att Gud mitt i en söndrad mänsk-
lighet, mitt i krigens och revolutionernas
fasor och lidanden har gjort de kristnas
skumma ögon åter klart seende för det
höge idealet av den ena Kyrkan och där-
med giver oss ett påtagligt bevis för att
hans försyn också i denna mörka stund av

historien vakar över kristenheten.
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Koncentrationslägren och kristen-
heten

>När vi i dag tänker på våra bästa
kamraters fruktansvärda öden, som under
de sista månadernas hemska ensamhet du-
kat under för döden i lägrer, på dem, vars
ändalykt skall slockna ur minnet som en

namnlös undergång i ett blodbad av me-
ningslös förintelse, då förstår vi påskbud-
skapets hela storhet, Också dessa, kanske
dessa mer än tusentals andra människor
gäller segerns halleluja över döden . . . När
otaliga människoliv slocknar i lägret, när
de dör den utstöttes död, när de dör un-
der hånskrin från omänskliga pinoandar
som det en gång var på Golgata, då vet
vi i ljuset ev påskens eld, att också deras
liv, som slutas av en korsväg, inte varit
förgäves.>>

Boken, som detta citat stammar frän,'ir
en anspråkslöst skriven berättelse av den

österrikiska prästen L e o nh a rd S te in-
wender, som satt i Buchenwald från
november 1938 till november 7940:
Cbristas in KZ. (Otto Miiller, Salzburg
1946.) Det är en dokumentarisk skildring.
Men till skillnad från andra framställ-
ningar av liknande art vill förf. inte
>skildra kvalen och dödsångesten, inte
ännu en gång beträda den omänskliga bru-
talitetens blodiga stig>, utan våga försöket
>att följa nådens spår, som gav den troende
en hemlighetsfull kraft under de hårdaste
åren av hans liv>.

När vi skriva dessa ord, fruktar vi näs-
tan att striva för mycket. >.,, som gav
en hemlighetsfull kraft?> Hur var det då
med ångesten? Kunde tron även tränge
genom ångesten? Vi kommer så lätt i
ångest bara om någon detalj förändrar sig
i vår vanda säkerhet. När kroppen plöts-
ligt på ett ställe nekar atr göra rjänst, når
sjukdom hindrar organismens vanliga gång
och vi forslas in i sjukhusets osäkerhet 

-hur lätc inställer sig då inte ångesten!
Men där är ju alla krafter i rörelse för
eller åtminstone beredda till att göra oss
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friska, t. o. m. operetionsbordet srår i män-
niskohjälpens tjänst.

Men när Gestapo dyker upp ur natten
och hämtar sitt ofier från familj, yrke och
personlig frihet, och när man kommer till
de 10,000 numrens stad, till koncentra-
tionslägret, som kallats >den till tystnad
dömda mänskliga förtvivlan> (Kurt
Schuschnigg) 

- 
skulle inte ilå ångesten

inställa sig? Den förtvivlade ångesr, som
man upplevt i drömmen? Det fanns i alla
fall kristna, hos vilka man inte kunde
märka spår av denna ångest. Den katolske
prästen Steinwender berättar med den
största aktning följande om en medfånge,
en Protestantisk präst:

>En heroisk gestalt,.som hela lägret såg

upp till med vördnad och beundran, var
den evangeliske prästen Schneider från
Hunsriick. Den 1 maj 1938 hissades första
gången i fångarnas närvaro hakkorsflaggan
på torget över inkörsporten till lägret. I
långa rader stod de fångna. En djup tyst-
nad rådde, tills kommandot ljöd: mössorna

av! I första raden av sin grupp, alldeles i
närheten av porten, omedelbart framför
lägerledningens vakthavande, hade pastor

Schneider sin plats. Ett drag av hård och
beslutsem energi stod att läsa i hans mar-
kanta anletsdrag. Han kunde inte förena

det med sitt samvete att hälsa en symbol,
som till sitt innersta väsen var okristlig.
Så stod pastor Schneider ensam i stram
hållning med betäckt huvud framför den
hissade flaggan. . , Han släpades i bun-
kern, det beryktade lägerfängelset, som
han inte mera skulle lämna, Tretton må-
nader led han kvalen av sadistisk särbe-
handling. Fångar, som för någon kortare
tid delade cellen med honom, var skakade
inför den tappre mannens själsliga storhet.
Trots svältkosten, som knappast räckte till
att uppehålla livet, vägrade han att inta
någon föda på fredagarna, hans Flerres
dödsdag.

Framför bunkerbyggnaden var den stgra
samlingsplatsen, som tängarna dagligen
skulle infinna sig på för uppställning, van-
ligen förbunden med allehanda tortyr. På
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de stora högtidsdagarna kunde under tyst-
naden efter avlämningen plötsligt pastor

Schneiders mäktiga stämma ljuda dovt nere
ifrån bunkern vid marken. Han höll som

en profet en högtidsgudstjänst, d. v. s. han
försökte börja på den. På påskdagen hörde
vi t. ex. plötsligt de mäktiga orden 'Så ta-
lar Herren, jag är uppståndelsen och li-
vet'. Mer än några meningar kunde han
aldrig tala. Då klatschade redan vakternas
prygelslag ner på honom eller slungade ett
rått knytnävssleg hans genompryglade

kropp in i ett hörn av bunkern. över ett
år hade han burit dessa kval, innan också

hans kropp dukade under för det råa vål-
det. Inget helt ställe fanns på hans kropp
då man bar ut honom död ur bunkern,>

Det fanns emellertid i lägren även
kristna, som inte blott bannlyst menings-

löshetens demoner och ångest med kraften
av sin tro utan gick ännu längre. De för-
lät medvetet sina sadistiska plågoandar och

bad t. o. m. för dem, då de visste att dessa

med sin urartade grymhet skulle störta sig

slälva i en olycka utan räddning. De
trodde sig t. o. m. hos sig själva upptäcka
den skuld, som gjorde deras plågoandar till
det de var. I den tröstlösa öknen, i kon-
centrationslägrens helvete, uppstod på så

sätt nästan fullkomliga människor, även

om de flesta av dem gick bort anonyma

och deras aska ströddes för vinden. Den
överlevande mänskligheten borde i vördnad
tänka på denna den kristna kärlekens

okända soldater.
Dessa kristna gjorde allvar av de utnötta

orden: >>Älska din fiende!>> Älska din
fiende i koncentrationslägret! Älska den,
som sliter barnet ur moderns armar, älska
den, som slår den förtvivlat bönfallande
modern i ansiktet med gevärskolven, så att
hon blödande vacklar, medan det kvarläm-
nade barnet, som vänder sig om för en sista

hälsning, förs till avklädningsbaracken och
därifrån till gaskammaren!

Jae vill inte anföra vidare exempel för
att visa det hart när omöjliga i detta
kristna krav: det skulle finnas otaliga,
överträffande varandra. I stället vill jag
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citera ett annat ställe ur boken Kristus i
KZ: även det ett dokumenr, men ett kär-
lekens dokument av det slag, som vår tid
inte har alltför mycket av. Det handlar
om ett hemligt tal av en polsk präst,
Monsignore Schramek av S:ta Maria i
Kattowitz, som >av hittills okända grun-
der> avled i Dachau den 13 januari 1942.
Han hade i mer än två år utstått de värsta
kval.

>Vi förstår nu mer än tidigare, innan
vi kommit hit, vad den helige skalden så

riktigt uttryckte: Avundas inte vålds-
dådaren och hys inte agg mot dem som

övar våld! Vad som i sanning är vårt, det
kan ingen beröva oss. Rövaren kan endast
beröva sig själv, åt oss skänker han själens

frihet. Vårt innersta säger oss, att vi för-
f0ljda inte blir besegrade utan segrar. Inte
bara i det kommande livets ljus utan re-
dan nu övertygar oss den inre rösten och
vår tillväxt i nåden om att även många
kristna där utanför lägret behöver hjalp
och kraft, att se kristendomens förlust och

seger inte så mycket i förändringen av sin

maktställning som i den höga kunskapen

om den sanna frälsningen, att de djupt
upplever riktigheten i orden 'I korset finns
räddningen', Frälst 

- 
det kommer vi nu

att tänka pL 
- 

åt inte den kroppsligt
starke, som missbrukar sin makt dll för-
tryck och misshandel av sina medbröder,

utan den, som förmår sig till ett inre ja

till sin yttre ofrihet och till misshandeln
och är i stånd att tänka barmhärtigt även
om sina bödl.a,r, ja', till slut t. o. m. för-
mår tacka för att han valts ut till sann

efterf<iljd av Mästaren, att han får be och
lida for sitt folk och mänskligheten, så att
den skall komma upp ur det animaliska
tänkandets mörker. Här upplever vi starkt,
att kristendomen endast kan fortplantrs
genom sanna kristna, d. v. s. genom över-
mänskliga människor, sådana som Guds
nåd här vill uppfostra oss till.

Guds ord kan inte genom någon makt
läggas i bojor och hindras från att verka.
Där Guds ande blåser, där tränger den
med allmakt ut i världen och förkunnar
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om den kraft som låter Flerren växa i
svaga människor. Och om vi här lyckas
hindra, att vi själsligen dukar under, då

tränger det ut till hela världen och blir
till en förkunnelse för alla, som kan fatta
det och längtar efter befrielse från oand-

lighet. Om vi lyckas, kommer vår kraft
att tränga ut och vårt föredöme att ropa

ut till alla tider och till alla människor:
bliven våra efterföljare, såsom vi fingo
bliva Jesu Kristi.>>

Robert Braun

Ogiltighetsförklaring av äktenskap

>En ogiltighetsförklaring av ett äkten-

skap är något av det svåraste i världen att
erhålla.>>

I instruktionen av den li augusti 1936

beskriver den Heliga Kongregationen för
Sakramenten det kanoniska rättegångsför-
farandet vid äktenskapsmål såsom upprät-
tat >för det fall människan skulle djärvas

åtskilja vad Gud sammanfogat, eller för det

fall människan skulle, å andra sidan, gil-
tigförklara ett band, som faktiskt är ogil-
tigt>. Instruktionen försvarar i fortsätt-
ningen Kyrkan mot dem, som påstå att
äktenskapsprocesser äro en förevändning
för skilsmässa, medan det i själva verket
>endast b ftäga om äktenskapets giltighet
eller ogiltighet vid tiden för dess ingående>.

Det föreligger en klar distinktion mellan
atr förklara giltiga äktenskap upplösta
(skilsmässa) och att förklara, att ett äk-
tenskap från början var ogiltigt och utan
verkan (ogiltighetsförklaring).

En rätt vanlig orsak till ogiltighet är

underlåtenhet att iakttaga den rätta formen
för ingående av giftermåI. Kyrkan har rätt

"tt frstlägga villkor för ett giltigt och lag-
ligt mottagande av äktenskapets sakrament.

Brudgummen meddelar detta sakrament till
bruden, och bruden meddelar det till brud-
gummen. De äro alltså både förrättande
och mottagande. Prästen är Kyrkans offi-
ciella vittne, och i Guds namn välsignar
han brudparet. Katoliker äro förpliktade
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att meddela varandra detta sakrament an-

ringen inför biskopen, hans koadjutor,
kyrkoherden, eller någon annan präst, som

delegerats av någon av dem, jämte två vitt-
nen. Förutom i ytterst sällsynta fall, vilka
äro förutsedda i kyrkolagen, medför urakt-
låtenhet häri att äktenskapet är ogiltigt,
ehuru civilrättsligt lagligt. Detta gäller
även när katoliker gifta sig med icke-
katoliker; den kyrkliga lagen inverkar dock
e.i på icke-katolikers äktenskap.

Om två döpta icke-katoliker ingå äkten-
skap i sin kyrka eller på rådhuset, meddela

de varandra äktenskapets sakrament. De

icke-döptas äktenskap är ej något sakra-

ment, men det blir giltigt genom att det
ingås i enlighet med de civila lagarna. Det
är därför lönlöst för icke-katoliker atr an-

söka om ogiltighetsforklaringar på den

grund att de icke iakttagit den form för
äktenskaps ingående som förskrives för ka-
toliker.

Nästan alla giftermåI, som ingåtts på

rätt sätt, äro absolut giltiga och skulle

aldrig kunna bevisas vara annat. Men en

ogiltighetsförklaring är icke alltid uteslu-
ten. Skälen för ogiltighet härröra ibland
ur den kyrkliga lagen, men i regel äro de

grundade icke så mycket på defekter med

avseende på den kanoniska lagen som den

naturliga lagen genom att de strida emot

själva äktenskapets väsen, emedan kontra-
henterna ingått en förening som, vad den

än må vara, icke är ett sant äktenskap.

Ogiltighetsprocesser gälla ibland perma-

nent, obotlig förmåga att fullgöra de fy-
siska äktenskapliga förpliktelserna, då

denna oförmåga styrkes hava förelegat från
äktenskapets första början. Men oftare gäl-
ler det påstådda defekter i samtycket till
giftermålet. >Äktenskap ingås genom sam-

tycke.> Äktenskapet är den lagliga för-
eningen av men och kvinna, vars främsta
mål är släktets fortplantning och barnens

uppfostran. Dess oupplösliga karaktär är
nödvändig föt att nå detta måI. Kontra-
henter som söka få sitt äktenskap upplöst,
kunna förebringa att kontraktet ingicks
under uttryckligt villkor eller i avsikt att
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ej sätta barn till världen och att åsidosätta
oupplösligheten eller troheten. Sådana för-
säkringar äro icke ovanliga. Kyrkan anser

emellertid, att det vore upprörande, om
personer som avsiktligt gjort sina äktenskap
ogiltiga på detta sätt, skulle kunna draga
fördel av sitt bedrägeri. Sådana äro därför
förbjudna att på dessa grunder anhängig-
göra ett mål inför Kyrkans domstol. Den
oskyldige parten skulle kunna göra det, men
det är mycket svårt att förebringa bevis

för sådana defekter. Felaktiga uppfatt-
ningar beträffande äktenskapets natur i
största allmänbet äro icke bevis nog.

Om giftermål är det enda alternativet
för att undkomma ett orättmätigr utövar
hot och samtycLe till giftermålet lämnats
under fruktan härför, föreligga skäl till en

ogiltighetsförklaring. Verkligt samtycke
kan vidare icke lämnas av någon, som är
fullständigt sinnessjuk eller medvetslös el-
ler totalt berusad. Slutligen, om man gifter
sig med en person av misstag, i tro att ve-
derbörande år en annan fierson, ät gifter-
målet ogiltigt. Men sådana fall äro mycket
sällsynta.

Folk säger ibland: >Katolikerna tillåta
icke skilsmässa, men Ni behöver bara säga,
att Er man (eller hustru) icke hade av-
sikten att äktenskapet skulle vara liver ut,
och då erhåller Ni en ogiltighetsförklaring.
Så enkel är saken icke! Försäkringar från
de berörda parternes sida äro icke tillräck-
liga, ej heller antaganden, hur starka de än
må vara. Fristående vittnesmål av trovärda
vittnen erfordras, dokument granskas, alla
slags fakta och påståenden undersökas nog-
grant. Skulle domstolen förklara äktenska-
pet vare bevisligen ogiltigr, ät Defensor
oinculi (Försvararen av äktenskapsbandet)
enligt lagen alltid skyldig att överklaga ut-
slaget hos en högre instans.

Kyrkans domstolar äro naturligtvis icke
ofelbara och domarne kunna bli förda
bakom ljuset. Man kunde ju tänka sig
partner, som i hemligt samförstånd hän-
visade till ett antal mutade vittnen. Men
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man behöver i själva verket icke ha myc-
ken erfarenhet av kyrkliga rätteglngar för
att veta, att ett dylikt bedrägeri vore otro-
ligt och i praktiken ogenomförbart. Och
även om det skulle lyckas någon gång,
innebure ju utslaget icke någon skillnad för
den enskildes samvete. Domslutet gör ickc
ett äktenskap ogiltigt: äktenskapet är i sig
självt antingen giltigt eller ogiltigt. Dom-
stolen förklarar blott ettdera vara bevisat.

Domarna sitta icke till doms för atr un-
der alla förhållanden söka förhindra en sö-
kande att erhålla en ogiltighetsförklaring,
de äro tvärtom vanligtvis fyllda av delta-
gande och hänsyn. Men i sanningens och
rättvisans intressen få de i sina beslut icke
vägledas av något annrt än av lag och
fakta. Hur behjärtansvärda omsrändighe-
terna än må vara, kan ingenting rubbe
principen, att i händelse av tvivelsmål måste
äktenskepet anses giltigt.

I äktenskapsprocesser är själarnas fräls-
ning ofta i fara. Domarna veta att ett
långt dröjsmål utsätter parterna för stora
och uppenbara frestelser, men detta rätt-
färdigar icke brådskande rättegångar utan
hänsynstagande till alla föreskrivna forma-
liteter. På grund av mängden av ansök-
ningar är det omojligt att undvika dröjs-
måI. Varje mål upptages i tur och ordning
till bedömande; den noggranna översätt-
ningen av protokoll och vittnesmål till la-
tin, avsedd för den högre instansen, ra-
ger rid.

Domstolen skipar rättvisa icke endast
enligt den kanoniska lagen utan även enligt
den Allsmäktige Gudens lag. Det är ett
upphOjt arbete, som förrättas till Guds för-
härligande, till'åra för äktenskapets sakra-
ment och till själarnas välfärd. En domare
i en kyrklig domstol anser sin uppgift som
helig och fyller sin plikt under vägledning
av Guds och Kyrkans lagar.

F. Cyril Coaileroy

(Tbe Uniaerse 24/10 1947.)
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Ludwig Lambinet: Dai
'Vesen d.es katholkcb-protestan-
tischen Gegensatzes. 221 sid. Ein-
siedeln 1946, Benziger. SFr. l0: 

-.
Detta arbete, som Dr. Ludwig Lam-

binet efterlämnade, när han på våren 1942
stupade i kriget, måste räknas 

- 
och har

också av många recensenter räknats 
-bland de mest betydande ekumeniska

skrifterna. Ja, detta bidrag till en djupare
förståelse av den katolska-protestantiska
motsittningens historia och därmed av

denna motsättning själv måste nog till och
med betecknas som enastående i sin art,
förty det är här första gången som någon
på ett så omfattande sätt drar >facit ur
den katolsLa och protestantiska teologiens
historia under fyra århundraden> (sid. ll).
Förf., som var protestantisk teolog och
blev katolsk konvertit, har själv haft rik-
lig möjlighet att uppleva motsättningen
mellan de båda konfessionerna, men han

har även ägnat sitt ämne mycket grund-
liga studier. Sättet hur han framställer
saken tyder på en utomordentligt stor be-
gåvning för skärskådande av detaljerna
såväl som för systematisk sammanfattning
av alla enskildheter.

Naturligtvis gör förf . inte något an-
språk att ha klarlagt eller helt riktigt be-
dömt allt, Manuskriptet till boken sam-
manställdes f& övrigt under mycket
ogynnsamma förhållanden och blev aldrig
fullt färdigställt för tryckning av förf.
s.lälv utan av Dr. Robert Grosche, som

även skrev ett >Geleitwort>. Förf. vill
heller inte framställa hela förloppet av
denna motsättnings historia till alla dess

detaljer eller framhäva typiska represen-
ranter för denna motsättning, utan han
visar först, hur vid avgörande brytnings-
punkter motsättningens problematik har
fattats av män, som försökt att djupare
tränga in i denna motsättnings mening,

och sedan klarläggcr han å sin sida i nog-
granna undersökningar den bakgrund, som

skymtar fram bakom dessa lärdas uppfatt-
ningar (jfr sid. 6).

I ett inledande kapitel undersöker Dr.
Lambinet först den katolska-protestan-
tiska motsättningens väsen, för att när-
mare precisera den uppgift han ställt sig,
och lämnar på samma gåDg ett värdefullt
bidrag till metodiken av en sådan väsens-

bestämmelse.

I första huvuddelen behandlas sedan

väsensbegreppets vardande under teologiens

historia f.å,n polemikens tidevarv över
Chemnitz och Bellarmin till upplysningen,
ircnikens tid, och vidare över Bossuet och

Leibniz fram till idealismen och roman-
tiken, symbolikens tid. Där undersökes

framför allt Schleiermachers programma-
dska fastställande av motsatsen mellan ka-
tolicismen och protestantismen såsom en

motsättning i tre skikt 
- 

och denna in-
delning lägges på samma gång till grund

för framställningen av andra huvuddelen:
först >motsättningen sådan den kan här-
ledas från icke-teologiska (welthaften) be-

tingelser: folkkaraktären och dess biolo-
giska och historiska sammanhang, struk-
turen av den västerländska mänskligheten
i dennes historiska ucveckling från medel-

tiden till nutiden och den allmänna reli-
gionshistoriens lagbundenhet; sedan mot-
sättningen sådan den kan härledas från
själve ursprunget av kristendomen och

kyrkan och slutligen motsäctningen sådan

den kan härledas från ett avfall från kris-
tendomens sida från sitt ursprung och sin
bestämmelse> (sid. Zl). Som avslutning
av denna grundlärda undersökning fogas
till slut ett sammanfattande kapitel över
motsättningens väsen.

Att mere ingående referera, undersök-
ningens resultat och förf:s slutledningar,
är omöjligt, Det skulle också vara me-
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ningslöst och just omintetgöra bokens in-
tention och säregna uppgift, nämligen att
ge ett facit av en ingående undersökning
och att övertyga just genom sin bredd och
grundlighet. Och det kan blott ske, när
man grundligt studerar själva boken i dess

helhet, Förf. bemödar sig att blott be-
skriva >trossöndringens rika flerdimen-
sionala fenomen>> (sid. 207) och att av-
hålla sig från dogmatiska värdeomdömen,
men man märker dock på flera ställen, i
synnerhet i det sista kapitlet, vilken stånd-
punkt han till slut valt som sin egen, Men,
såsom han själv framhäver, är en lösning
av den konfessionella frågan helt enkelt
inte given med denna bok med sitt in-
tensiva bemödande att tankemässigt f atta
>den livfulla enhet, som både katolicismen
och protestantismen utgör>>. Men säker-
ligen kommer boken att ha den framgång
som förf. så livligt avser: den kommer
säkerligen att bidraga till den >insikten att
vårt omdöme och vår hållning i saker som

berör Una Sancta lider av ödesdigra en-
sidigheter, och att vi först en gång måste

bemöda oss om en radikal revision av våra
omdömen och fördomar, om en helt ny
och mycket mera omfatrande förståelse av
oss själva och av våra bröder på andra si-
dan av den konfessionella gränsgraven>>

(sid.21t).
l. Geilacl:

Verpflicbtendes Erbe. Texte aus

d.er abendländhchen Ge istesge-
scbicbte. Utg. P. Franz Faessler.
Luzern, Rex-Verlag.

Licbt oom Licht. Eine Samm-
lung geistlicber Texte. Utg. Prof.
Xavier von Hornstein-Dr. Maxi-
milian Roesle. Einsiedeln, Ben-
ziger.

Rex-förlaget i Luzetn utger i enkla,
men smakfullt utstyrda klorband som
tyskspråkig billighetsupplaga en serie klas-
siska texter ur den västerländska id6-
historien, för att göra den uppväxande
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ungdomen och ett bredare skikt av folket
bekanta med detta dyrbatr andliga arv
från antiken, den kristna forntiden och
nutiden.

Band 1 innehåller Antike Erziehungs-
ueisbeit, Unterueisungen aus Seneca i ur-
val och med inledning av P. Robert Löh-
rer, band 2 Lrctantius: Ueber die
Todesdrten der Kircbenaerlolger i översätt-
ning och med inledning av hela seriens utgi-
vare, benediktinpatern Franz Faessler. Den-
samme bjuder även i band 5f 6 ett wwal
ur påven Leo den stores predik-
ningar: Heilige Festfeier, Predigten an die
römische Christengetneinde (1947. SFr.

3: l0), i synnerhet av dem som ännu i
dag, om än i avkortat skick, läsas som ho-
milior i Kyrkans tidegärd. I band 3/+:
Minnesdienst eines Mystikers (19a2). SFr.

3: i0), utger Josef Biitler valda delar ur
självbiografien av den store dominikan-
mystikern Henrik Suso, där grund-
dragen av hans religiösa utveckling blir
synliga. Robert Löhrer fortsätter i band
7/8 presentationen av antika tänkare, som

haft en särskild betydelse för utformandet
av den västerländska andan, med Kleine
Sittenlebre, Aus Ciceros Schriften (1948.
SFr. 3: l0).

Alla dessa i denna serie utgivna skrifter
behöver ej någon särskild rekommendation
från vår sida 

- 
de hör verkligen till det

bästa litteräre arv vi äger efter gångna

släkten. Nordiska läsare torde intressera

sig särskilt för de >katolska>> texterna, då
ju moderna översättningar av dem till de

skandinaviska språken mestadels saknas än
så länge.

En annan serie på tyska av liknande art,
men med större pretentioner både vad de

enskilda bandens omfång och utstyrsel be-
ttäfrar, 'it samlingen Licbt uotn Licl:t, som
sedan 1944 utges på det kända förlaget
Benziger i Einsiedeln.

Band l: Vege christlichen Lebens(1944,
SFr. 8: 80) av den engelske benediktin-
abboten och framstående kyrkohistorikern,
Dom Cutbert Butler, ger som en
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inledning till hela serien en utmärkt över-
blick över några av de mest väsentliga
riktningarna av den katolska lekmanna-
fromheten. Med undertiteln till det engel-
ska originalet: Old Spititu4lity lor nodern
men vrll forf. framhålla, atr hens bok är
avsedd inte så mycket som en teoretisk
upplysning utan mera som vägledning vid
det praktiska strävandet efter den kristna
fullkomligheten.

Förf :s första intention var att fram-
ställa det inflytande som de fyra gamla
ordnarna, benediktinerna, franciskanerna,
dominikanerna och karmeliterna, förr haft
och fortfarande har för fromhetslivet även
hos många katolska lekmän och att bevisa,

att den andliga spis, som under tusen år,
från J00-talet till lt00-talet, varit den

västerländska kristenhetens näring, alltjämt
äger livgivande kraft även för vår tids
andliga behov.

Förf. inskränker medveret sin framställ-
ning till dessa >gamla> riktningar, utan arr
dock på något sätr förneka de >nyare>>

formernas betydelse. Han har t. o. m.
utöver den ursprungliga planen ägnat ett
särskilc kapitel åt den helige FranEois de
Sales, huvudsakligen med tanke på hans
särskilda betydelse just för lekmännen.
Som. påven Pius XI i sin encyklika med
anledning av 3O0-årsdagen av den heliges
död framhåller, visar ju just den helige
Frangois, >hur heligheten på ett fulländat
sätt kan förenas med verje art av plikter
och levnadsförhållanden>.

Ännu ett kapitel tillfogas 
- 

och ett
mycket välkommet och nyttigt sådant 

-om den liturgiska förnyelsen i våre dagar.
Vidare gör förf, ännu ett väl avvägt och
läsvärt inlägg 

- 
som på samma gång gag-

nar den praktiska fromheten 
- 

i dis&.us-

sionen över >>kontemplationens> väsen och
betydelse och avslutar äntligen boken med
ett kapitel >Fragmente>, som huvudsak-
ligen vill visa, hur alla de många råd och
anvisningar för det andliga livet, som är
utströdda över hela boken, kan samman-
fattas till ett praktiskt vardagsprogram för
envar: självtukt och gudstjänst.

p-4848o Credo. a9:e årg. Nr z. 1948

Band 2: Hingabe an Gottes Vorseburg
(1946, 2:t uppl. SFr. 7:80) återger på

tyska fragment ur brev, genom vilka en

framgångsrik andlig ledare i 1700-talets
Frankrike, jesuitpatern J.-P. De Caus-
s a d e, undervisade några nunnor i det
andliga livet. Sammanställningen, som är
gjord av pater H. Ramiåre S. J. och utkom
för första gången 1851, har sedan dess bli-
vit till en av de mest lästa religiösa böc-
ker, särskilt i Frankrike, där den fram till
1930 upplevde 22 tpplagor.

Grundtanken i pater De Caussadet själa-
ledning är äkta ignatiansk 

- 
och evange-

lisk: Den kristna fullkomligheten består
först och främst däri, att mxn i varje en-
skilt ögonblick utan allt förbehåll hänger
sig åt Guds vilja och nådefulla ledning och
städse handlar i fullkomlig överensstäm-
melse med dem. Vi måste inte blort uf p-

latta all't som är skrpat och allt som nu i
detta ögonblick sker med oss och omkring
oss, inte minst prövningar och lidanden,
som budbärare av Guds kärlek utan även
göra allt detta, nu i detta ögonblick, från
vår sida till budbärare av vår egen oför-
behållsamma hängivelse. Bäst sammanfat-
tas denna enkla, men ändå så sublima and-
liga l'i:la i den bön om helig hängivelse,

som avslutar bokcn:
>O min Gud, när skall Du bevisa mig

nåden att hålla min vilja i oavlåtlig för-
cning med Din tillbedjansvärda viija: att
jag säger allt utan att säga något och gör
allt genom att låta Dig handla; Ntt iag
mästrar väldiga uppgifter genom att mer
och mer foga mig efter Ditt välbehag och
mödar mig utan möda, emedan jag hem-
ställer till Dig omsorgen för allt och en-
bart tänker på att vila i Dig allena? När
shall detta ljuva tillstånd bli mig förunnat,
som innehåller en innerlig och andlig väl-
smak, även om själen känner sig utan rro?

Jag vill alltså genom min inre inställning
ständigt säga: 'Fiat!' Ja, min Gud, ja, allt
som Dig behagar. Må Din heliga vilja rest-
löst ske i allt. Jag avsäger mig min ytterst
blinda, förvända och fördärvade egenvilja,
som den usla egenkerleken bär skuld till,
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denna dödsfiende till Din nåd och rena
kärlek, till Dirt förhärligande och min hel-
gelse.>

>O min Gud, bevara mig genom Din nåd
för varje synd! Men för den pinas skull,
som marterar min egenkärlek, och för den
hälsosamma förödmjukelsens skull, som

därvid plågar min stolthet, tager jag emot
frestelserna ifrån hjärtat. Icke så mycket
som verkningar av Din rättvisa utan mer
som välgärningar av Din stora barmhär-
tighet. Hav alltså medlidande med mig,
min Flerre, och stå mig bi.>

Band 3: Geistliche Brief e (194f . SFr.
6:60) innehåller ett urval av brev, som en

annan framstående, engelsk kyrkoman av

vår tid, benediktinabboten Dom John
Chapman, riktade till lekmän, som

anförtrodde sin själs ledning åt denne kun-
nige och välerfarne andlige rådgivare. Det
rör sig i huvudsak om vägledning i böne-
livet. Dom Chapman (d. 1933) hade un-
der sin egen religiösa utveckling från ang-

likansk teolog till katolsk konvertit, jesuit-

novis, benediktinpater och -abbot haft rik-
ligt tillfälle att själv bli en bönens man,
formad efter det bästa i den katolska
traditionen, och det är denna rika erfaren-
het som gör att hans ledning är så klok
och stimulerande. Grunddraset är hos ho-
nom detsamma som hos pater De Caussade.

Så heter det t. ex. i ett brev av den I 3 juli
1927:

>Min käre herre, jag är inte förvånad
över att Ni inte kan bedja. Men vad Ni
egentligen vill säga är snarare, att Ni inte
k*n tänka vid bönen. Bibehåll bara den

rätta avsikten. Det är bön. Ni behöver
ju inte alls förstå, vad Ni menar vid bö-
nen, och ej heller grubbla därpå. Distrak-
tioner förringar inte bönens värde, så

länge som de äro ofrivilliga. Om vi blott
skulle bedja för att få 'religionens tröst',
skulle ett sådant tillstånd helt säkert med-
föra besvikelse. Men om vi blott bedja för
att hänge oss åt Gud, är den bön som vi
just då kan förrätta precis det som Gud
väntar av oss, även om det är långt ifrån
det vi önskar. Utan tvivel är det då inte
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den bästa av alla böner, men i allmänhet
är det dock det enda sättet, hur vi i denna
författning kan bedia. Vi måste blott för-
söka att vilja det som Gud vill. Intet an-
nat. Var inte brolig.>

Det är dock en stor tröst att veta, att
det även i vår utåt riktade tid ännu finns
själar 

- 
och det också mitt >i väilden> 

-som bekymrar sig om en god bön och fin-
ner män, som har erfarenhet och tid att
kunna hjälpa dem i dessa bekymmer!

Också band 4: Unsere heilige Messe

(1946. SFr. l2t 30) riktar sig först och
främst till lekmännen. Boken är byggd på

tal och predikningar, som Mgr G e o r-
ges Chevrot höll för sin församling
St. Frangois-Xavier i Paris (jfu Credo
7948t47), för att leda den djupare in i
det heliga mässoffrets stora hemlighet, så

att det aktiva deltagandet i den heliga li-
turgien skulle bli till en allt rikare källa
för deras andliga liv. Mässans handlingar
och texter förklaras både till sin historiska
utveckling och sin religiösa innebörd på

ett grundligt, men lättfattligt sätt, så att
denna framställning måste räknas till det

bästa som finns på området.
Huruvida seÅen Licbt uorn Licbt rcdrn

har fått en fortsättning utöver dessa fyra
band, är oss i denna stund obekant, men
denna förträffliga början lovar det bästa.

Den som införlivar denna serie med sitt
eget bibliotek kommer nog inte att sakna
gedigen andlig föda.

l. Geilach

Joseph Ebe rle: Unser'Veg
zur Kircbe. Religisöe Selbstzeugnisse

beriihnter Konuertiten. 291 s. Lu-
zern 1948, Rex-Verlag. SFr. 12: 

-.
Det finns många >>konvertitskrifter> av

olika värde. En av de bästa är utan tvi-
vel denna samling av religiösa bekännelser,
som den i fjol avlidne förre utgivaren av
Scbönere Zukunft, Dr. Joseph Eberle, sam-
manställt, mestadels av gamla artiklar i
denna förnämliga österrikiska tidskrift.
Man behöver blott läsa namnen på de sex-
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ton konvertiterna för att förstå, att boken
måste vara ytterst intressant och lärorik,
intressant för religionspsykologen och läro-
rik för alla dem bland de bildade, som

själva hör till >de sökande>. Det är be-
tydande och väl kända namn ur vår tids
andliga elit, som vi där möter: Flermann
Bahr, M. Eugenie Delle Grazie, Richard
von Kralik, Joseph August Lux, Momme
Nissen - Julius Langbehn, Peter Vust,
Albert von Ruville, Friedrich Vagner, Paul
Claudel, Louis Bertrand, Gilbert Keith
Chesterton, Pater C. Martindale, Agostino
Gemelli, Giovanni Papini, D. Artemjeff,

John Moody.
Mångfaldiga är de vägar, på vilka dessa

människor vandrat i sin religiösa utveck-
ling, men alla har slutligen fört fram till
samma mål: Kyrkan. Den ene går ut att
söka människan och kommer till resultatet:
>I Gud förankrad, blir människan först
till; den fulla människan med alla sina

gåvor. Att göra av de kristna människor,
det var den förmätna strävan av en för-
veten värld. Resultatet har blivit skräm-
mande uppenbart i världskriget: förlusten
av all mänsklighet. Vi måste först åter bli
kristna för 

^tt var^ människor. Ut ifrån
tron leder vägen till humaniteten> (Bahr'
sid. 3 I ).

En annan söker med stor längtan Gud
och menar sig finna honom på vetenska-
pens väg, som dock överges till slut:
>,.. hela denna villfarelse kallad 'veten-
skap', eller åtminstone detta fattiga ve-
tande, där man från decennium till de-
cennium åter och åter får veta, att det
ändå blott var 'villfarelsen från i går', från
system till system och hypotes till hypo-
tes, då säger jag mig lugnt: 'Om jag vart
rionde år omkring inte mera får tro det
som jag menade att veta så fasr, dL er i
sanning till och med den enfaldigaste själ
klokare än jry, ty den menar åtminstone,
att den bestämt vet vad den tror>> (Delle
Grazie, sid. i0).

Eller: >Ju mera jag forskade, desto

mera insåg jag: den katolska kyrkan är den
enda fullkomliga associationen i hela värl-
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den. Hon är den underbarr auktoritativa
skapelsen av Guds Son. Det var Kristi
huvudverk, att instifta Kyrkan för att
fullborda hela mänsklighetens återlösning.
Alla andra religiösa samfund gå miste om
detta mål, redan därför att det fattas dem
auktoriteten, i deras historiska tillblivelse
såväl som i deras författning. Intet är mera.

'evangeliskt' säkert än att Jesus har byggt
sin Kyrka på det påvliga primatet som

klippgrund>> (\7ust, sid. 6r).
Eller där är någon som lyckas över-

vinna de många fördomar som står i vä-
gen: >Den sorgf älligt vårdade fördomen
mot Kyrkan hör ju till upplysningens fasta
bestånd. För den synes Kyrkan vara en
makr, stor och hemlighersfull, föråldrad,
mörk, nästan hotande och intolerant, livs-
fientlig, frihetshatande, omodern. Visser-
ligen, den som känner henne vet annat.
Han finner henne full av ljus, mildhet,
vishet, barmhärtighet. Den som förstår
henne, finner att motsatsen av alla dessa

misstankar är sann. Men för att förstå
henne, måste man älska henne. För att
älska henne, måste man känna henne.

Framför allt måste man älska korset, Men
just korset vill den moderna människan
inte veta av. Det är därför som man hel-
ler inte vill Kyrkan. Man känner henne

inte och vill inte känna henne>> (Lux,
sid.8o).

Eller åter en annan sätter som sitt
mål i livet att vinna >rosen> alla törnen
till trots, och han kan på dagen efter sin
konversion tacksamt skriva: >Vad är dock
alla törnen i världen mot en enda ros!

Intet! Detta är mitt livsprogram. Och nu
har jag funnit rosen! Jag vet inte alls, hur
jag skall tacka den gode Guden för att
han leder mig så underbart. Varje barn
behöver fader och moder; till min moder,
Kyrkan, har jag nu också fått fadern, bikt-
fadern: äntligen har jag igen ett hus och
eft hem!> (Langbehn, sid. 10s).

Ja, så kunde man fortsätta att citera,
men vi kan ju inte skriva av hela boken,
Vi slutar med ett ord av K. G. Chester-
ton: >Jag har för min person ej bruk för
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en kyrka, som är försvarslös i den and-
liga stridens och moralens stora frågor,
som inte är i stånd att leda slaget och inte
kan dirigera regementena i samma riktning.
Klarheten och bestämdheten gentemot det
moderna livets viktigaste frågor finner jag

blott i den katolska kyrkan och därför
blev jag katolik> (sid. 20t).

J. Gerlacb

James F. Cassidy, B, A.:
Tbe Life of Fatber Faber. 128 s.

London 1946, Snds. 6s/6d.

I denna korta biografi har förf. velat
framställa den store engelske konvertiten
(1841) och prästen av den helige Filips
Oratorium, Frederick Villiam Faber, född
1814 i Calverley i Yorkshire, död 1863 i
London, icke endast såsom initiativrik
överordnad 

- 
han grundade l8l4 det be-

römda Brompton Oratory i London 
-, 

el-
ler såsom själasörjare och det andliga livets
mästare i ord och skrift, utan även som

en konstnärlig och poetisk begåvning. Re-
dan en blick på den rika flod av hans

asketiska produktion som översetts till
många språk och The 'Vestminster Hym-
ral, den enda av Englands hierarki autori-
serade hymnkollektion, visar, att hans verk
är av bestående värde och skall fortleva i
Kyrkans fromhets- och andaktsliv.

Biografiens korthet och mera populära
syfte tillät väl icke förf. att gå in på Fa-
bers kanske tidvis något spända förhållande
till J. H. Newman, vilken han följt som

konvertit och till vilkens nygrundade ora-
torium han anslöt sig år 1848. Man är
därför tacksam, att företalets författare,
oratorianern V. Baker kompletterar boken

med skildringen av Newmans möte med
Faber, då denne låg för döden. Denna epi-
sod ger dessa båda män, som betydde så

mycket för Englands kyrkas >andra vår>>,

något av katolska Kyrkans vidd och
storhet.

H. Kreutzer

r32

Denis Gwynnt Fathet Do-
minic Barberi. 214 s. London 1947,
Burn Oates. l2s/6d-

Livsbilden av Fr, Domenico Barberi el-
ler som han heter som medlem i Passio-

nisternas kongregation: Dominikus a Matre
Dei 

- 
han var född t792 vid Viterbo i

Italien och dog 1849 nära Reading i Eng-
land 

- 
bär icke så mycket prägeln av en

lärd teolog, fastän han varit teologie pro-
fessor i Rom och utgivit filosofiska och
apologetiska, moralteologiska och asketiska

skrifter, utan av en inspirerad apostel för
Kristus och hans Kyrkas sak, År 1840
grundlade han ett passionistkloster i Bel-
gien och 1842 i England under betydande
svårigheter'och offer.

Genom sin varma sympati för det lärda
Oxfords konvertiter är han olösligt för-
bunden med katolska Kyrkans återuppstån-
delse i England under 1840-talet, och den

härligaste frukten var J. H. Newmans
upptagning i Kyrkan. Newman avlade hos

honom den första bikten och tog emot den

första kommunionen ur hans hand i Little-
more. I samband med den stora hungers-
nöden gjorde Father Dominik för srora

skaror av irländska immigranter i England
en stor och ovärderlig insats, för vilken
endast hans död satte en gräns som en vär-
dig avslutning.

Mr. Gwynn visar i boken en intim kun-
skap om och en djup inlevelse i denne vik-
tiga period i Englands kyrkliga liv, katoli-
cismens renässans och genombrottstid. Han
utnyttjar det rikliga källmaterialet med
utomordentlig förståelse och skicklighet.
Resultatet är föreliggande fängslande por-
tritt 

^y 
en ovanlig karaktär.

H. Kreatzer

Gerald Vann, O. P.: Eve
attl the Gry[bon. 7l s. Oxford
1946, Blackfuiars Publications, 6s.

Förf. av Eae and. tbe Gryfbon - enligt
hans tydning och tillämpning: >Kvinnan
och Kristus> 

- 
behandlar fyra stora for-
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mer resp. steg och grader av en katolsk
kvinnas liv och sätt att verka för Kristus
i världen i bokens fyra kapitel: Söken först
Guds rike; Kristi mystiska lekamen och
kallet till moderskap; tårarnas kall och
kärlekens ledarskap.

Varje kristen kvinna har ett kall, icke
nödvändigtvis i form av ett liv som or-
denssyster, utan i dess mera grundläggande
mening av en kallelse från Gud att leva
för Kristus var helst hon befinner sig och
så även att dra andra, först och främst sin

man och sina barn, in i Kristi sfär.
>Mitt huvudintresse, säger förf. i för-

ordet, är ej det äktenskapliga livets grund-
fakta utan teologien bakom det. Jag hat
Lsyftat att beskriva, vad som enligt min
åsikt kvinnan borde försöka göra, m. a. o.

jag har försökt att skriva om idealet. Så

vida mannen h:irvidlag spelar en ro1l, gör
han det icke såsom den ideala mannen han

borde vara, utan såsom den han i själva

verket vanligen är.>>

Boken är givande för den kristna kvin-
nan i vår tid.

H- Kreutzer

Nikolai Berdiae f f: Dos-
tojeuski Siaren. 217 sid. Sthm 1948,
Diakonistyrelsens. Kr. 6: 10.

Denna bok är inte bara en utomordent-
Iigt bra studie över Dostojevskis skrifter
utan även en värdefull orientering i det
ryska andliga livet. I nio kapitel behandlar
förf. olika sidor av Dostojevskis verk. Den
märkliga och genomgående tenke, som

förf. synnerligen starkt framhäver, är
Dostojevskis lidelsefulla kärlek för sam-
vetets och viljans frihet 

- 
den kristna fri-

heten kan först med denna som förutsätt-
ning förverkligas. Med denna fria vilja
och med ett samvete utan tvång väljer
människan frälsningen 

- Kristus. Det är
friheten i den korsfästa Sanningen som

Dostojevski förkunnar. Berdiaeff anser

Dostojevski som den mest kristna förfat-
taren han känner, och han har gett en

djupgående skildring av just det hos Dosto-

jevski som så lätt har blivit missförstått
och som utgör det mest väsentliga hos ho-
nom. Förf. ser i D. det dynamiska, ett
ständigt skeende i andens djup. Och man
kan instämma med honom, när han be-
tecknar D. snarare som en >pneumatolo-
gisk> än en psykologisk författ*re.

Problemen som behandlas i de nio ka-
pitlen är i våra dagar ännu mera aktuella
än på Dostojevskis tid, och förf. ser i ho-
nom framför allt ett profetiskt geni som

siar om den mänskliga frihetens öde och

tragik. Allt undertryckande av eller flykt
från denna tragiska frihet, som Gud har
givit människan, måste leda till despotism

och andens förslavande. övermänniskan,
som sätter id6n om universal lycka högre

än verkligheten ev en enda levande män-
niska, förnedrar sig själv såsom en av Gud
skapad fri varelse med odödlig sjäI. Om
det inte skulle finnas denna frihet i män-
niskan och om människan inte vore odöd-
lig, då skulle en >myrstackskultur>> - 

ett
jordiskt paradis 

- 
vara den rätta lös-

ningen. Människans lidande, som kommer
av hennes frihet, är för Dostojevski det

starkaste beviset för hennes höga virdig-
het. För honom ligger tragikens lösning

orubbligt fast i Kristus: Gudmänniskan.
Dock framställer han denna lösning ncga-
rivr 

- 
genom att med förkärlek skildra

den motsatta typen: övermänniskan, Anti-
kristen eller genom att se ned i frestelser-
nas avgrund och på den förnedring som

människan fär erfan på denna väg. D.
har samma böjelse för de yttersta tingen
som den ryska själen överhuvud taget, i
samband med ett starkt nihilistiskt drag
eller åtminstone en tendens ditåt. På

grund härav har det ryska folket alltid
haft det svårt att disciplinera sig själv och
att åstadkomma ett tålmodigt skapande.

Och Dostojevskis svårighet är densamma:

hans förkunnelse är enbart revolutionär,
men djupt kristen trots detta negativis-
tiska drag. Det är en revolt mot den un-
dertryckta friheten. Men därutöver be-
hövs det från människans sida ett {ör-
verkligande av denna frihet. Hos Dosto-
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jevski finns en praktisk oförmåga eller
omognad att visa, hur man skall leva för
att förverkliga människans upphöjda måI.
Han kan därför inte verka uppbyggende
på svaga själar, som har en läggning till
samma inre splittring, och de kommer så-

ledes än mera i fata att förankra sig i
denna självupplösande drift som D.
skildrar.

Just i detta avseende har Dostojevski
haft det svårt att förstå den katolska kyr-
kan, och till en del även den ortodoxa.
Historisk kristendom 

- 
kristendomen i ti-

den 
- 

är något främmande för hans

apokalyptiska tänkande. Han led av bris-
ten att inte kunna harmoniskt nog för-
verkliga sin längtan efter frälsningen, Men
just däri ligger ju Kyrkans uppgift: att
hjälpa oss vid frälsningens förverkligande,
att hjälpa fram till helighet, att ffiimja.
befrielsen från all osanning och yttre
tvång. Den bild som D, hade av kato-
licismen var enligt Berdiaefr ytlig och
ofullständig. Och ifall man inte upplever
Kyrkan inifrån, är det historiska skeendet

vid flyktist betraktande snarere ett hin-
der än en hjälp, när det gäller 

^tt fatt^
>den korsfästa Sanningen> i Kyrken.

Maria Atlantson

Die Regel des beiligen Benedikt.
Ubersetzt und kurz erklärt von Dr.
P. Eugen Pfiffner. Einsiedeln' Zii-
tich 7947, Benziger. SFr. 6: J0.

Då man i dag går att uppräkna de böc-

ker, som haft den största betydelsen för
den västerländska kulturens andliga ut-
veckling, tänker man kanske icke i första
hand på den helige Benediktus ordensregel.

Och dock har denna lilla skrift vid sidan

av Bibeln knappast någon jämlike. Intet av

den klassiska antikens litterära mästerverk,
och ännu mindre någon modernare dikt-
skapelse kan nämnas i detta sammanhang.
Thomas av Kempis Kristi efterföljelse och
den helige Ignatius Andliga övningar ha
under de senaste århundradena säkert i ut-
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bredning överflyglat den gamla ordensre-
geln, men dennas tusenåriga historia kunna
de icke åberopa för sig. Det är icke mer
än tillbörli8t, atr vår tid, som på så många
områden sökt och funnit vederkvickelse i
de gamla evigt friska källsprången, också
visat ett vaknande intresse för de klassiska
benediktinska idealen. Originalet till den
helige Benediktus regel förstördes tyvärr
redan år 896, dl klostret Teano brändes
av saracenarna. Flera versioner ha under
tidernas lopp cirkulerat i västerlandet, tills
den moderna forskningen lyckats fastställa
autenticiteten hos en från 800-talet stam-
mande avskrift i biblioteket i St. Gallen.
Denna har sedan utgivits i flera kritiska
upplagor, s€nast 1946 av dom Ph. Schmitz
i Maredsons, Belgien.

Vad som dennr gång närmast intressera,r
oss, är en ny tysk översättning xv parer
Eugen Pfiffners hand, som utkommit i
Schweiz 1947, till l400-årsminnet av or-
densstifterens död. Boken är värd all upp-
märksamhet, trots att vi på danska äga en
översättning av fader Schindler. Det be-
höver knappast sägas, art den helige Bene-
diktus regel också för lekmannen innehål-
ler rika skatter och en vägledning till
gestaltandet av det inre livet. Pater Pfiff-
ners utgåva är försedd med en kort och
instruktiv inledning samt med nödiga noter
och ett vidlyftigt register. Den typogra-
fiska utstyrseln är mycket vårdad.

lail Gallån

Bo Giettz: Kanpen otn tn.ön-
niskan. 263 s. Sthm 1947, Dia-
konistyrelsen. Kr. 6:75 /82 -.

>Denna bok har blivit till under trycker
av det andra världskriget. Den försöker se

situationen i ljuset av Guds ord.> Det är
en redogörelse för den moderna människans
svårigheter att finna sig tillrätta i till-
varon. Det är en uppgörelse med huma-
nismen: ännu för några årtionden sedan
levde den på ett kristet arv men har nu
gjort sig urarva.
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Bo Giertz är en skarp iakttagare. Sam-
hällets institutioner och sedvänjor, de en-
skilda individernas intressen och svagheter
tecknas på ett verklighetstroget sätt. För-
{attaren har, Iitterärt sett, lyckats ut-
trycka det som varje sund människa kän-
ner och tänker om de sociala och mora-
liska upplösningstendenserna i vår tid.

Diagnosen är riktig: brist på kristet
ansvar inför Gud. Giertz borde dock full-
följa sin analys och söka orsakerna till
människans strävan att bli oberoende av

Guds auktoritet. Han skulle kanske då

inse, att Luthers förkastande av den kyrk-
liga auktoriteten har givit fritt spelrum
åt subjektivismen på det religiöse området.

Lämnar författ*en de rätta botemed-
len? 

- 
Han uppställer tron på Kristus

som räddningen. >>Den stora söndringen
mellan Anden och köttet, . . . den undgår
ingen som tror, Tron är något som träder
in i mitt liv och där för rättfärdighetens
talan och kämpar rättfärdighetens kamp
mot min gamla människa. Det betyder
icke, atc ja,g blir r'ittfirdig, så att jag

skulle vara det i mig själv.>> (Sid. 246.)
Nej, en sådan sorts nåd kan icke väcka

de moderna människorna, Där behöves den

kristna nåden såsom den verkligen ärr en

inre förnyelse av andens krafter, som aldrig
bli helt fördärvade. Nåden Äaz omskapa
människan. Människan han bli herre över
köttets och lögnens ande. Människa,n kan
bli ett helgon.

Fr. Gabriel Nösmark O P

Gunnar Brenning: Ett liu
uärt att leva. 792 sid, Sthm 1942,
Missionsförbundet. Kr. 4: 21,

En märkvärdig oklarhet ligger över
denna bok. Å ena sidan uppmanar förf.
upprepade gånger rätt så retoriskt till att
först söka Guds rike, men så framställer
han å andra sidan det kristna livet huvud-
sakligen från sin rärt så >materiella> sida,
så att man till sist får intrycket som om
all frälsning slutligen skulle ligga i det

rätta bruket av pengarna. Men hur det
än är, förf. vill ge konkreta exempel på

hur man kan vara eller bli en äkta kristen
i samhället.

Nästan halva boken, 83 sidor, upptas av

en förkortad översättning av >Biskopen
och galerslaven> ur llugo's Les Misörables.
Biskop Myriel, tecknad av Hugo efter en

katolsk biskop som verkligen levt i Frank-
rike och dött i rykte av helighet, blir hans

stora ideal. Men med Hugo insmyger sig

i det hela något av romantik och pietism.

Idealet av en >äkta kristen>> som där visas,

antas nu ha blivit verklighet hos några
svenska kristna av olika samfund och av

olika samhällsskikt. Det materiella offret
till förmån för nästan som uttryck för den

kristna kärleken ställes i betraktelsens me-
delpunkt och förf. går långt in i de kon-
kreta detaljerna, hur detta ofrer bäst kan
fullbordas. Kanske behöver en del män-
niskor se i siffror, hur mycket man kan
ofrrt av sin inkomst för kristendomens sak,

men detta kalkylerande får inte ge in-
trycket som om hela gudskärleken skulle
ligga där.

De personer förf. upptar som exempel

äro alla av samma väv, förvånansvärt pro-
blemlösa i det andliga livet, och det är

förklarligt, ty deras andliga liv håller sig

pL ytan. De verkar som klichder, som man

lätt kan förflytta från den ena samhälls-

klassen till den andra utan att därigenom

några särproblem skulle uppstå för deras

personliga del.
Förf. har dessutom en skräck för ordet

'askes', blott därför am han inte förstår
ordets verkliga betydelse, Askes är näm-
ligen precis samma sak som förf. så ut-
märkt formulerar, när han talar om korset
och dess besvärliga väg för köttet och vår
neturliga böjelse, >Därför hatar den na-

turliga människan i oss korset>, säger han,
men konstigt nog, >idealet Myriel> skall
förverkligas på försakelsens och of,rets livs-
våg, men inte sotn en askes, utan som ett
naturligt uttryck för den kristna kärleken.
Förf. vill antagligen säga, att den kristne
skall bringa sitt offer frivilligt, spontant.

l3t
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Men förstår han då inte, att just ordet
>askes> vill uttrycka d.enna, lrivillighet,
som för att vara till hands vid svåra av-
göranden ständigt måste övas. Ett lands
befolkning kan nog under vissa omstän-
digheter i desperation heroiskr försvara sig
mot inkräktarna, dock är det omöjligt att
tänka sig en segerrik reguljär armi, som

inte genom ständig övning hållits i bered-
skap. Om förf. 

- 
och med honom alla

andra som är så rädda för askes 
- 

menar,
att det är möjligt att utan målmedveten
självövervinnelse på alla områden >spon-
tant> bringa offer, då vet han 

- 
och de

andra med honom 
- 

inte vad offer egent-
ligen är. Och då stannar sådana >kärleks-
ekonomiska>> betraktelser i fantasien och
på papperet. Men i det hatolska fattig-
domsidealet, sådant det t. ex. förverkligas
i klosterlivet och i otaliga helgons liv, är
det en realitet. Ty där finns det asÄas som

den all själviskhet bekörn.pande gudskär-
leken.

Det finns dock en värdefull tendens i
boken som man fullt kan sluta sig till: den

goda viljan att förmå den enskilde att för-
verkliga kristendomens evangelium i det
egna livet. Och forf, vet, atr blott ett är
nödvändigt: söken först efter Guds rike,
så skall också allt det andra tillfalla eder.

Maria Atlamson

Gert Borgenstierna: Dö-
den. 119 s. Sthm 1947, Ditkoni-
styrelsens. Kr. l0: 

-.
Genom en gållupundersökning, som i

fjol föranstaltades av Dagens Nyheter be-
träffande tron på odödligheten samt genom

de därpå följande artiklarna av prof. Inge-
mar Ffedenius och den avslutande diskus-
sionen riktades offentlighetens uppmärk-
samhet på detta religiösa .spörsmåI. En
evangelisk teolog, dr Gert Borgenstierna,
gör med sin lilla skrift ett inlägg i de-
batten. I motsättning till de temperamenrs-
fulla, men föga djupa argumenr från He-
denius' sida, som menar att med döden
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den individuella särexistensen fullständigr
upphör, verkar Borgenstiernas framställ-
ning sympatisk och övertygande genom sin
objektivitet och sitt ärliga bemödande.
Huvudkapitlen anger också huvudtan-
karna: Döden som undergång, döden som

övergång och slutligen olika arter av tvivel
på odödligheten, Dr Borgenstierna tar sin
utgångspunkt visserligen från typiskt icke-
katolska åsikter om människans absoluta
syndaktighet, men kommer likväl till re-
sultat, som alltid har hört till det kristna
trosarvet: att döden inte medför ett ut-
slocknande av själen, utan att den fastmer
har del i det eviga livet, ifall den ärligt
sökt Gud.

Robert Braan

Andreas Po sch: Yorn'Veg
des Abendlandes. Graz 1948, Styria.

Denna bok av professorn för kyrko-
historia i Grrz, Andreas Posch, har under-
titeln: Bilder till den andliga och religiösa

utvecLlingen. Den böriar med framställ-
ningen av de första kristnas emancipation
från judendomen, foljer den väg som

Europas kristnande tagit, för att slutligen
efter en översikt över århundradenas and-
liga strider avslutas med en utblick på

1800-talet och vår tid. Tanken på Kyrkan
står naturligtvis i medelpunkten, men på

så sätt att betraktelsen av den profana
kulturen ständigt går parallellt. Läsaren
får på det viset en vittfamnande, opartisk
överblick över alla dessa 20 århundraden,
som upplevt begynnelsen, blomstringen,
förfallet samt alla de olika växlingar och
förnyelser av Kyrkan. Förf. framhäver
med stor skicklighet ur mångfalden av
gestalterna just dem som är karakteristiska
för å ena sidan en lycklig fOrbindelse mel-
lan Kyrkan och kulturen och å andra si-
dan för ett ömsesidigt avståndstagande från
varandra: Augustinus, Dante, Luther, på-
ven Leo XIII. Intressant är den katolske
lärdes ställningstagande till frågan om
kristendomens möte med den germanska

världen. Även Luther får en objektiv
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framställning. Vi upplever här iddernas
kamp snarare än personernas. Blott grund-
ligt vetande i förening med katolsk över-
tygelse ha kunnat ge en sådan överblick på

knappt 200 sidor,
Robert Brautt

Jeanna Oterd ahl: ]oS lyf'
ter mina händ.er. 140 s. Sthm 1946,

Diakonistyrelsens. Kr. 3: 7t /l t 71.

Skrifter av Jeanna Oterdahl läser man

alltid gärna och med behållning. På sitt
enkla, fina sätt bjuder hon alltid tankar,
som vittnar om mogen andlig kunskap och
erfarenhet. Inte minst också i denna bön-
bok >för dem som har svårt att bedja>

med sitt mångfaldiga och lärorika innehåll
xv korta betraktelser i böneform, till
största delen av allmänt kristet intresse'

l. Gerlacb

Al f Ahl ber g: Filosoliens Hi'
storia, 3:e uppl.,77l s., Stockholm
1946, Natur o. Kultur. Kr. 14:50/
202 

-'
Detta verk av fil. dr Alf Ahlberg be-

höver knappt någon rekommendation, då

det visat sig ha bestående värde sedan 20

år tillbaka, vilket ytterligare bestyrkes ge-

nom denna tredje omarbetade upplaga. Ar-
betet omfattar ett väldigt komplex av

mänsklighetens 
- 

bortsett teologien -förnäm:ta vetenskapsgren, som omspänner

en tidsrymd w 2,lQ0 år. Det är till språket

lättläst och med tanke på ämnenas djup
även relativt lättfattligt, vidsynt och föt-
synt i sina omdömen och i fråga om stilen
och innehållet ofta fascinerande.

Som katolsk kristen är man särskilt tack-
sam för den värdiga och förståelsefulla
framställningen av de partier som behandla
kristendomens och filosofiens inbördes för-
hållande, Augustinus och scholastiken. I
synnerhet av den sistnämnda har man bi-
bringats en vrångbild, misstolkad och van-
ställd som den medeltida filosofien är,

framför allt i de länder där den s, k. Re-
formationens stormar hzirjat. Ahlberg rci'jer

ädigt och grundligt upp härmed, fastän
inte heller han i alla punkter mäktar ge

den fullt objektiv rättvisa. Man har god

behållning även av boken i övrigt och i dess

helhet, om man blott är på det klara med
Kyrkans ställningstagande och principer
betr. förnuft och uppenbarelse, förnuftets
naturliga räckvidd, gränser och uppgifter
såsom de allt tydligare markerats i de dog-
matiska u$agorna och de antimodernistiska
encyklikorna från framför allt Vatikanums
dagar år 1870.

Med dessa som riktlinjer blir Filosofiens
Hhtoria en riktig fyndgruva för högsta
naturlig kunskap och vetenskap, en out-
tömlig källa för ett sant, värdefullt och
överflödande kulturarv. Den borde väcka
längtan efter och kravet på ett mere in-
gående och detaljerat studium av speciellt
de delar av filosofien som äto viktiga för
uppenbarelsen, som förutsätta tron, grund-
lägga, utveckla och förklara den i dess

förenlighet och innebörd - så vitt detta
överhuvudtaget är möjligt. Ett sådant stu-
dium Iiksom smider vapen som alltefter
tids- och miljöförhållanden äro ägnade att
bevara och försvara samt i dess renhet, en-
het och helhet föra till seger den naturliga
och, byggd på denna, även den övernatur-
liga sanningen, som den kristna religionen
förmedlar oss.

H. Kreutzer

Graham Greene: Magten
og Aeren. 223 sid. Köpenhamn
1947, Sörensens. DKr. 13:71.

Boken, som även utkommit på svenska

under titeln Makt ocb barlighet, publicera-
des i England 1940, pi en tid då Europa
just gått i ett nytt krig, Förf. föregriper
på något säcc redan prästernas verksamhet
i koncentrationslägren under hitlerregimen.
Bokens hjälte är en svag mexikansk präst,
förhållandena är honom ofta övermäktiga,
dock inte desto mindre vill han troget ut-
härda på sin post. Han trotsar det dekret
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som regeringen utgivit på 1920-taler angä-

ende prästernas verksamhet. FIan stannar

kvar och utövar sin >illegala> verksamhet

vandrande från by till by. Han är med-
veten om att han är en dålig präst, han

betraktar sig själv med avsmak och han är
förtvivlad över sig själv: en präst som

dricker och som har ett barn! När han

riktigt har upplevt det ohyggliga som ett
>illegalt> liv kräver av en präst, råkar han

i en svår själskris. Han ser alltmera, hur
oduglig han är att utöva sin verksam-
het under så svåra förhållanden och han
tror att han blott av högmod stannat kvar.
Han tror att han är förtvivlad över sin

synd och kan därför inte komma till sann

ånger. Och emedan det för honom inte
finns någon möjlighet till bikt och andlig
ledning går han i ständiga samvetskval.

Dock är Gud städse i hans tankar. Även
om han anser sig själv förlorad vill han

dock rädda de andra. Han är ju den enda

kontakt de troende ha med sin Kyrka. I
ständig rädsla vandrar han omkring, för
att stilla de troendes törst efter de heliga

sakramenten. Polisen är efter honom. An-
givaren är utlovad en stor belöning. De

trognas förtegenhet är heroisk. Några by-
bor skjuts t. o. m, som gisslan. Dessa

oskyldigas blod gör prästen ännu mera

medveten om sin ovärdighet. Själv anser

han sig inte värdig att bli martyr, Men
det är ju Gud som genom honom kommer
till de troende i de övergivna byarna trots
hans skröpligheter. 

- 
Det är prästvig-

ningens nåd som här skildras på ett under-
bart sätt, och vi får samtidigt uppleva

Kyrkans mysterium: Kyrkans helighet trots
all mänsklig skröplighet inom henne.

Boken är också ett litterärt mästerverk.
Man får följa utvecklingen som förlöper
i stor spänning liksom sett under två olika
perspektiv på en och samma gånt: ett
timligt och ett evigt. Långsamt men sä-

kert dras snaren ihop kring prästen, ut-
ifrån och inifrån. Det yttre skeendet och
det inre, förhållandet till omgivningen och
till Gud samverkar. Förf. har lyckats att
skildra just detta på mästerligt sätt och
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låtit människans inre liv och det yttre
skeendet, samspelet mellan människans
handling och Guds vilja sammanflyta i en

enda ström. - Sista natten före avrätt-
ningen gråter prästen ångertårar över sitt
liv 

- 
hen hade kunnat bli ett helgon.

Men återigen synes honom syndens frukt
så full av sötma, att han inte längre vet
om hans ånger är uppriktig eller ej. Och
i detta ovisshetens tillstind lämnar förf.
oss och sin hjälte vid bokens slut, ty själva

avrättningen sker i fjärran. Avrättning av

en människa, som ansåg sig inte värdig att
bli martyr och som var rädd för smärtan
från den dödande kulan.

Maria Adamson.

Fritz Sahlin: Han segrade

änd.å. Georg Friedricb Höndel.
I i 9 s. Sthm 1 946, Harriers. Kr.
3:75/5:71.

Dagny Sundgren: Odödlig
,narr. Leonardo Da Yinci. l6i s.

lb.1947.
Sven S venss o nz Masaryk -

folkbialun. t44 s. lb. 1947.

K. O. Z a mo t e: Nybyggar'
firästen i Vilda Yöstern. 1J2 s. Ib.
1948.

Fredrik Franklin: Den

uafenlöse fribetsltjälten. Mabatma

Gandbi. ll9 s. Ib. 1948.

Harriers bokförlag fortsätter med sin

serie Bragd ocb hjåltedåd för ungdom. Ur
den sista skörden kan vi särskilt framhålla
Fredrik Franklins bok om Gandhi, Den
aaPenlöse fribetsbjäIten. Den behandlar

Gandhis liv och verk på ett naturligt och

levande sätt, utan att omge honom med

någon falsk helgongloria, Gandhis yttre
levnadsomständigheter - studierna i Eng-
land, vistelsen i Sydafrika och vägen till
indisk folkledare - bildar ramen, och man
får under framställningens lopp följa, hur
hans olika uppfattningar i politiska, reli-
giösa och sociala frågor grundas och utbil-
das - hans inställning till engelsmännen,
till kristendomen och till demokratin, Hans
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inställning till religionen, till sina fäders

tro, och hans med tiden allt klarare avog-

het mot kristendomen 
- 

ej evangeliets

sanning och skönhet, utan de kristnas sam-

fundsbildning och missionerande 
- 

har
ägnats ett särskilt kapitel, >Vemodig gåta>.

Samtidigt ger förf. sina läsare en viss in-
blick i tidsbakgrunden och de sociala och

religiösa förutsättningarna till den kamp,
som ledde till det fria Indien 1947.

De tre böckerna om Masaryk, Händel
och Leonardo de Vinci når inte upp till
semme nivå. Både Sven Svenssons bok
Masaryk - t'olkhialten och Fritz Sahlins

försök till Händelbiografi, kallad Han
segrade ändå, ger intryck av att resp. för-
fattare använr for få och för ensidiga käl-
lor och att de alltför litet bemödat sig att
skriva för just ungdom. Boken om Ma-
saryk kastar ljus över en hel period i
mellaneuropeisk politik, i vilken Masaryk
får sin plats och i det stora hela sina rätta
proportioner, men vad stilen beträffar,
tycks förf. inte ha så stort förtroende för
normala ungdomars fattningsförmi9t -
eller vad sägs om följande passus: >'San-

ningen skall segra'var hans valspråk. Ma-
saryk var således optimist.> 

- 
Händel-

boken å sin sida har att uppvisa en

besynnerlig provkarta på alla larviga su-
perlativer, som svenska språket kan ge en

tonsärtare: ty Händel är i denna bok inte
människan, som har till yrke att förse
gudstjänster och hovtillställningar med
musik och som behärskar sin konst väl,
utan han är mästaren, giganten, som med

sitt snille lägger världen under sina fötter.
Boken innehåller en del goda miljöbilder;
åt Händels musik har dock inte mycket
plats lämnats. I ungefär sarnma genre går

Dagny Sundgrcns Odödlig tnan. Hvvud-
personen i denna bok får också ett visst
romantiskt skimmer över sig, men detta
uppvägs 

^! ^tt fötf*tarinnan avskiljer en

del av boken till >Leonardo da Vincis per-
sonlighet och verk>>, och hon ger där en

sammanfattning av hans livsverk, både det
som har bestått och de hugskott av ett
geni, som längesedan glömts.

Den femte boken slutligen, K. O. Za-
mores N1ålggarPrösten i Vilda Yästern,
berättar om den svenska emigrationen till
Amerika på ls40 och -tO-talen. Efter att
ha läst den, förstår man något av de oer-

hörda svårigheter, som tornar upp sig för
en protestantisk prästman i kampen mot
avkristning och sekularisering: >Det var
endast en ringa bråkdel av invandrarna,
som sökte sig till Sankt Eriks församling
(i Chicago omkr. 18f0) ... Ingen kom
till de möten, som han utlyste' och när
han gjorde besök i hemmen, blev han of-
tast bemött med stor likgiltighet . . .>> Där-
till kom stridigheter och oenighet, t' ex.

när det gällde om de evangelisk-lutherska
invandrarna kunde övergå till den engelska

episkopalkyrkan och vice versa. När den

svenska ärkebiskopen skrev, att detta från
svenskarnas sida inte mötte något hinder,
eftersom de ju hade samma Gud, anslöto

sig många till honom, medan andra inte
vill >dagtinga med sitt samvete> utan höllo
strikt på sin lutherska tro. Även praktiska
bestyr och rent timlig omsorg om de in-
vandrande svenskarna blev en tung börda
för prästen och hans familj, och han åter-
vände till Sverige vid något över i0 års

ålder. Förf. har ett enkelt och naturligt
framställningssätt, som särskilt slår an på

ungdom.
Tore Nyberg

Engelsk Aandslh., omkring den

Anden Yerdenskrig. Kbhvn 1948,
Arne SPrensens. Dkr. i: J0.

Under denna titel har den danska tid-
skriften Det Tredje Standpankt, rcdige-
rad av Regin Prenter och Arne Sprensen,

den senare känd som politiker och för-
lagsman, kommit ut med ett dubbelnum-
mer av stort intresse för den som vill
orientera sig i det engelska litterära livets
aktuella situation, Det är engelsmännen

själva som för ordet och, så vitt anmä-
laren kan bedöma, är presentationen all-
sidig, rymmande porträtt av så skiftande
föremål som bl. a. T. S. Eliot och H. G.

t39
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Vells, Rex \Tarner och Graham Greene,

Förutom några översättningar av dikter av
Anne Ridler, Norman Nicholson och Louis
Mac Neice, innehåller antologien dessutom

några intressanta artiklar av principiell art.
V. S. Pritchett har bidragit med en essay

om Skpnlitterarurens Fremtid, vari han
hävdar, att den erfarenhet som man gjort
under krigsåren kommer att medföra en

itetging till den moralistiska romanen. I
viss motsättning därtill understryker Do-
rothy Sayers, som sedan 1940 övergivit
Lord Peter och detektivromanen för att i
stället spekulera över teologiska problem,
i sin ytterligt intressanta artikel, Bidrag til
en kristen Ästetik, vikten av att lägga
dogmat och icke etiken till grund för den
kristna estetiken. Hon ser här ett medel
till att komma bort från den mängd av
underhaltig >>konst>, som fritt får över-
svämma världen, därför att den har >un-
derhållningsvärde> eller 

- 
något sorn i

detta sammanhang är ännu värre 
- 

>upp-
byggelsevärde>. Man kan häri möjligen se

ett tecken till att den återupptäckt av

dogmats livgivende betydelse, som hittills
varic förbehållen dec inre livets område,
småningom börjar tränga ut i vidare äm-
neskretsar,

Då det gäller författarens ställning till
religionen, kan man inte undgå att lägga
märke till en viss skillnad mellan den
engelska och den svenska situationen. Tän-
ker man pi ångestupplevelsen och sökandet
efter nya symboler, mer eller mindre un-
der inflytande från Kafka, finner man

snarare överensstämmelser, vilket Arne Sd-

rensen i sin utmärkta inledning också på-
pekat. Det är heller inte det religiösa pro-
blemet i sig som utgör skillnaden utan
sättet att lösa det. Hos oss är det tämligen
sällsynt att finna en författare, som inte
stannar i den gamla geijerska attityden
>kristen på egen hand>>, i de fall det inte
är tal om en helt allmän religiositet, vilken
ingalunda behöver sakna såväl djup äkthet
som stundom inslag av naturlig mystik.
Man finner dock {ler bland engelsmännen,
som inte funnit det oförenligt med sin in-
tellektuella ärlighet att fortsätta sitt reli-
giösa liv, baserat på en subjektiv upplevelse,
inom ramen för ett givet samfund med
anspråk på att företräda en objektiv tros-
uppfattning. Det är givetvis ytterst vansk-
ligt att försöka sig på en farklaring till
detta förhållande. I allmänhet beror väl
den avböjande hållningen gentemot alla
dogmatiska definitioner på inflytande från
den filosofiska relativismen och skepticis-
men. Men kanske kan man även se en av

orsakerna därtill i en kristendom, som så

överbetonat sitt etiska innehåll ett den bli-
vit mer och mer likgiltig för dogmat så-

som det religiösa livets grund och prin-
cipiella näring. Religion är inte moralism;
den är naturligtvis inte heller dogmatism.
För den andliga realitet, som är själens le-
vande förbindelse med sitt upphov, cller
livet i Gud för att uttrycka sig religiöst,
är det alltid ödesdigert ått förväxla be-
gre'Pen' 

A.rne Rask
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