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S EDÄN SI ST

Inte så få katolska böcker

utkommer i vårt land. Denna höst föreligger sålunda i utmärkt svensk
översättning Fr angois M auriacs L'agneau (Lammet, Tiden), som
år ett av denne författares mest betydande arbeten och egentligen det
första, där han försöker skildra det heliga livet och nådens verk i en
villig människosjäl: den unge seminaristen Xavier är en yngre bror till
furst Myschkin hos Dostojevskij och dessutom tydligt inspirerad av Simone
Veils öde. En annan katolsk bok av intresse år Varför jag bleu katolik
(Vahlström och \flidstrand), där ett dussin svenska konvertiter beråttar
om varför de blivit 

- 
esfi, i ett par fall, särskilt varför de f<;rblivit 

-katoliker. Svenska katoliker har också utkommit med egna verk.
Det är tydligt, att sådana böcker är starkt handicapade i ett land,

där publiken väsentligen vägleds av kritiker med naturalistisk inställning,
dvs. utan andliga erfarenheter. Missförstånden måste bli många, angrep-
pen otaliga. De svenska katolska diktarna bär förmodligen detta med
jämnmod, glada över att fe tjäna den största saken på jorden. Men en
sak är påfallande och lätt nedstämmande: att den katolska publiken i
landet i så hög grad lämnar de katolska f.örfattarna i sticket. Vad som

här åsyftas är, att den till antalet dock inte alldeles obetydliga katolska
publiken i Sverige uppenbarligen icke stöder de katolska författarna genom
att köpa deras böcker.

Om katolikerna hos oss verkligen uppmärksammade och köpte de få
katolska böcker av svenska författare som förekommer, skulle det vara
en verklig uppmuntran, dubbelt välkommen eftersom de av naturliga
skäl måste sakna den tongivande kritikens och den efter kritiken inställda
bokhandelns stöd.

Vad som här sagts om de katolska böckerna, gäller i samma grad om
denna tidskrift, vilken tillkommer utan att redaktörer eller medarbetare
fär uppbåra ett öre i honorar.

Katolska kyrh.an i. England

underkastades på årets Pax Rotnana-kongress i Nottingham en närmare
granskning av Vestminster Cathedrals syssloman, Monsignore Vheeler.
Han frågade först, var Englands nuvarande katolicism kommer ifrån,
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Sed.an sist

och svarade själv: Huvudsakligen frän fyra källflöden: den stilla, dolda
ström från Englands katolska medeltid, som aldrig helt sinat trots mor-
stånd och forf<;ljelser; de ständiga impulserna från den europeiska kon-
tinenten, i synnerhet genom den katolska utbildning och fosrran engelska
präster och lekmän där fätt, t. ex. i Engelska kollegiet i Rom, på semi-
narierna i Douai och St. Omer och andra katolska skolor; Irlands och
de i England invandrade irländarnas katolicism, som ännu i dag utgör
en väsentlig och omistlig faktor i Englands katolska liv; de många och
betydande konvertiter, som sedan 1841 lämnat sitt bidrag till den ka-
tolska utvecklingen. 

- 
Man räknar på senare tid med ungefär 12-1 3 000

konvertiter årligen!
Enligt talaren är det också fyra kännetecken, sorn utmärker det

katolska livet i England: trofast kärlek till påven i Rom; högaktning
för Storbritanniens nationella institutioner; omvårdnad om kyrkans li-
turgi; vördnad för Flerrens moder (>if England returns to Mary, England
returns to the faith> ).

De engelska katolikernas bidrag till sitt hemlands kulturliv ligger,
menade talaren, framför allt däri, att de arbetar Iör en andlig och moralisk
livsinställning i ett samhälle, som försöker leva på tomma ismer. Den
insats, som under förra århundradet gjorts på psykologiens, uppfostrans
och det sociala livets områden av sådana katolska ledare som kardinalerna
Newman och Manning, står ännu som lysande och manande exempel för
vära dagars engelska katoliker. Katolska kyrkan har skänkt England
lärda och författare av internationellt rykte, som har övervunnit nutidens
ensidiga specialisering till ftirmån för kulturell universalitet och andligt
dj'p.

Katolicismen i England har förvisso också sina svaga sidor. Inte bara
den, att det geografiska läget i allmänhet medförde kulturell isolering,
utan också den, att inom själva England det katolska livet isolerade sig
från landets universitet 

- 
tidigare var katolikerna rent av förbjudna av

sina egna ledare att idka studier i Oxford och Cambridge! Slutligen är,
framholl talaren, de engelska katolikernas inställning gentemot sina i tron
skilda bröder inte tillfredsställande. Katolikerna är alltför upptagna av
sina egna bekymmer och ägnar inte tillräckligt intresse och kraft åt
konversionsarbetet. Detta gäller både präster och lekmän. Det finns emel-
lertid tecken på att den katolska aktionens anda härvidlag så småningom
kommer en gläd;'ande förändring åstad.

Själva Pax Romana-kongressen, tillfogar vår referent, visade sedan, att
den engelska katolicismen inte bara förfogar över en egen, inneboende
kraft, utan att den också på ett mycket lyckligt sätt förenar det stora
arvet med en vaken verksamhet i nutiden.
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FRANQOIS MAURIAC

DEN PÄRADoXALÄ TÄnTEKEN

[J "r ofta har jag inte utöver de under sekler hopade tolkningarna och
I I kommentarerna velat frammana Kristi mänskliga personlighet, sådan

han tedde sig för dem som med egna ögon såg honom och frågade sig
själva: >Vem är denne man?>>

Vare sig de kände sig dragna till honom eller tvärtom hatade honom,
så var han i deras ögon en människa bland människor, en personlighet
av en viss bestämd karaktär, frånstötande för många, tillbedjansvärd för
andra. Somliga måste ha blivit fOrbittrade på honom med ett ursinne
som fördubblades av den inre dragning till honom som de samtidigc
kände, och som de till varje pris ville övervinna.

Trots att ingen någonsin kunde överbevisa honom om synd, så fanns
det vissa personliga drag hos honom som kunde tolkas illvilligt. Vi vet
nu, att han var själva kärleken, att karlek var källan till den häftighet,
den otålighet, som varje hans ord alltjämt vibrerar av. De flesta av de
människor, bland vilka han levde, anade inte denna karlek. Men de upp-
fatttde hans förbannelser, hans hotelser som stundom också förverkligades:
en dag fick de se gisslet vina över axlarna på dem som schackrar med
religiöst krams i Lisieux och Lourdes. De fick vara vittnen till hur han
uppställde det häpnadsväckande kravet att han skulle älskas över allt
annat 

- 
ja inte bara vara den de älskade mest utan den ende de älskade!

De förargade sig över att han tillät, att människor slets ifrån varandra,
tvingades att skiljas och bryta blodsband 

- 
for att slutligen tillförsäkra

dem som följde honom all världens hat.
Han hatades av dem som ville förstå. Men hur få förstod inte! Män-

niskosonen hade inte lång tid på sig att avslöja sin hemlighet. När han
sista gången vandrade upp mot Jerusalem, kunde han tro att ännu inte
det ringaste sketc, att ingen anade varlör han kommit. Han hade kommit
för att tända en eld som skulle sätta hela världen i brand och förnya
den 

- 
och det var knappt mer än en handfull själar som började glöda.

Även hans allra närmaste vänner väntar fortfarand.e av honom en stor
succd i denna världen. När han framställde de mest genomskinliga lik-
nelser, kom de med de barnsligaste frägor. Så fort han talade öppet och
oförblommerat, blev de häpna och sorgsna.

Vid slutet av sin bana år detta det resultat som Människosonen kan
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FranEois Mauriac

konstatera av sin verksamhet 
- 

innan den Helige Ande ingripit. Han
föraktar naturligtvis inte denna ynkliga tillgivenhet, och inte heller dessa

en aning sjaskiga förhoppningar. Men när han inte själv längre finns, då
är det dessa ljusbärare som skall dra ut och sätta eld i världens fyra
hörn! Därav det brådskande, det flämtande, ja ibland otåliga tonfallet
i vissa uttalanden av Kristus: >Och inte heller ni förstår bättre!>>

I själva verket förhåller det sig så, att när han blir upprörd och inte
håller tillbaka sina fördömanden och förbannelser, vänder han sig ständigt
till grupper och kaster men nästan aldrig till en speciell individ. Så fort
han finner sig ställd inför en enskild själ 

- 
även om det så vore Judas'

-, 
kastar han masken och det är kärlekens ansikte som framträder. Han

hatar och fördömer rikedomen; han ropar >>ve över de rika>. F{an stänger
himlens port för dem. Men det räcker med en enda blick på den rike
ynglingen 

- 
han älskar honom genast.

Jesus fördömer äktenskapsbrott, och hans krav är så radikala, att han
vill, att hans lärjungar hellre skall slita ut sitt öga än ge efter för en
oren impuls. Ffan älägger i ett slag dessa människor av kött och blod
denna hjärtats renhet, mot vilken mänskligheten sedan skall revoltera i
alla följande århundraden, och han kastar ned i yttersta mörkret 

- 
med

en skrämmande mildhet och användande tilltalsordet vän 
- 

en man som
inte iklätt sig bröllopsklädningen. Ja, men den man som här uppträder,
är den uppfunna figuren i en av hans liknelser. Så fort Jesus möter en
skapelse av kött och blod som syndat kroppsligen, riktar han till honom
ord, på vilka människornas hopp fortfarande lever (den ödmjukaste
kristne känner denna nåd, när han läser t. ex. eyangeliet om äktenskaps-
bryterskan, i orden: >Inte heller jag dömer dig...r). Hans hotelser gent-
emot dem som väcker förargelse är häpnadsväckande: >>Det vore bättre,
att det bundes en kvarnsten om deras hals . . .> Och ändå 

- 
se denna

kvinna med ett skumt förflutet, genom vilken många själar blivit hem-
fallna ät synden, denna Magdalena; i århundraden kommer hon att väl-
signas! Utan tvivel 

- 
vi rör här vid det som mest måsre frappera och

irritera Kristi fiender. Just de ord av förlåtelse och kärlek, som han riktar
till Maria Magdalena, är det som förmår Judas att f.örräda honom. Vad
som de habila chockerades av hos Kristus, det var vad vi i vära dagar
skulle kalla hans bristande logik. Han satte sig ned vid publikanernas
bord efter att först ha förbannat rikedomen; han utslungade ett anatema
mot män, som utmärkte sig för uppenbar dygd, och vågrade att inför
dem säga, vem han var. Men vid en vägkant, på ett brunnskar kastade
han masken inför en samaritansk äktenskapsbryrerska, som frågade honom
om Messias: >Det är han som talar med dig.> Och det som han vägrade
att alrförtro ät farisöerna och de skriftlärde, utlämnade han till en stackars
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Den parailoxala kärle ken

tiggare 
- 

denne blindfodde, som fOll till hans fötter och dyrkade honom.
Den människa, som Jesus speciellt vänder sig till, ser han med Guds
blick, vilken omfattar hela den omätliga väven av arvsfaktorer, hela den
ändlösa kedjan av orsak och verkan: kärleken fäster sin blick på denna
en enda själs härva. Han ensam, Guds son, kan mäta den effekt, som

minsta rörelse mot honom framkallar i denna själ: >Herre, minns mig!>
Vi bör här också minnas den stackars rövaren, som tillsammans med
denne sin Gud med den sönderslitna kroppen skulle gott kunna
förväxla deras kroppar 

- 
stiger in i saligheten.

Kärlekens rättvisa framstår för farisderna och för de vise i alla tider
som höjden av orättfärdighet. Den skänkes åt den människa som redan
har mottagit; den första timmens arbetare fär inte mer än den sista

timmens; den äldste sonen får inte mer än den förlorade: Kristi hjärta
har skäl som vårt förnuft inte känner, och mot vilka vårt förnuft reser

sig. Hans tankar är inte våra tankar.
Det är darf<;r hans fiender låtsas tro, att han hade en förkärlek för

syndaren just som syndare. Hur skulle Kristus ha kunnat älska synden,
genom vilken hela hans egen kropp blev till ett blödande sår? Men han
hade kommit för att, rädda, vad som var förlorat, vår omvändelse är
hans sak, han föredrar oss syndare på samma sätt som en människa alltid
föredrar det som hon arbetar med. Kanske urskiljer han också 

- 
om

man vågar göra den gissningen 
- 

hos en och annan människa, vilken
kärleken fört vilse, ett fordrande hjerta 

- 
det är just denna ras av

fordringsfulla själar som han ger i uppdrag att i hans namn erövra
världen. FIan ensam, som ser ned i själarnas hemligheter, vet vld se6 

-stundom 
- 

kan rymmas av smärta, av offer i en Maria Magdalenas
Iidelse. Kanske ffu han rent av en gång en fullgod gottgörelse av den
botgörande syndaren. Syndaren behöver inte tro honom på hans ord,
som de rena, dä han försäkrar honom, att hans liv är ett enda elände.

Syndaren känner inte sin uselhet bara genom skvaller. FIan har vandrat
igenom denna öken, hans fötter blöder ännu därav. FIan har varit denne
spetälske, han har känt dessa orörliga flugor i sina sår; han har vaktat
svin, och svin vaktar honom.

Och nu spelar han inte, han erkänner sitt nederlagi han är detta
krossade hjårta vid karlekens fötter.

Ändå tror Kyrkan, att den lärjunge som Kristus älskade alltid hade

bevarat sitt hjärtas och sin kropps renhet. Människosonen, som kom för
syndarna, valde en vän, som inte hade syndat. På samma sätt riktade
han med en särskild ftrrkarlek sina ord till de okunniga, till de primitiva
sjålarna den människas ansikte, som han älskar mer än alla
andra strålar av intelligens och snille. Det är samma Jesus som sett och
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Frangois Mauriac

lyssnat till denne älsklingslärjunge och som Petrus och Andreas, Tomas

och Judas lyssnade till. Men tack vare sin av kärleken upplysta intelligens
kunde Johannes ögonblickligen känna igen sin Gud. Vad han hört, vad
han sett med sina egna ögon, vad han betraktat och vad hans händer
vidrört 

- 
det år vad, de elva hört och sett, betraktat och vidrört. Men

Johannes var den som först förstod, vad han älskade, och som först
älskade, vad han förstod. En intelligens som älskar, en kärlek som förstår

- 
det var säkert detta, min Gud, som kom dig att föredra honom framför

de andra.
Hur skulle Judas ha kunnat undgå att känna svartsjuka? Du var ju

orättvis, du föredrog somliga, du drog först till dig genom din makt
men bedrog sedan dem som följde dig och i det syftet ofrrude alla sina

legitima inkomstkällor. Du talade mycket om dygd, men du umgicks
med besynnediga personer. Judas satte sig nu vid bord, där han skulle
ha rodnat över att hittas innen han kände dig. Du f<;rodde en extra-
ordinär makt; du komprometterade ett parti, som var vunnet i förväg;
du stötte dig med alla makthavande. Du tillat dig beklagliga förlöpningar
mot köpmän och växlare, som hade mycket gott anseende. Efter att du
hade talat med helt enkelt ganska opassande ord, förledde ditt högmod
dig att komma med helt tokiga uttalanden om din egen kropp, som

skulle bli till bröd, liksom ditt blod skulle bli till vin! Ja, så långt gick
du 

- 
och i samma ögonblick förlorade du de bästa bland dina anhångate,

de enda som var förnuftiga och besatt ett säkert omdöme. Du kompro-
metterade dig själv, det var nu din sak. Men de som hade anförtrott sig

åt dig, ville nu också ha ett ord med i laget. Du var mer begåvad än
någon annan människa 

- 
men ändå fick du alla partier att ta ställning

mot dig, och det enda kort du hade kvar, din sista tillgång 
- 

folkgunsten

- 
det vägrade du att spela ut. Dv uille helt enkelt inte bli konung . . .

Han ville bli Konung, men han hade valt att krönas med just denna

krona, inte med någon annan; att ikläda sig denna purpurmantel, inte
någon annan; att hålla denna spira av vass och inte någon annan, att ta
plats på denna tron 

- 
den enda som hans anhängare aldrig hade tänkt

på, och där hans karlek fortfarande kvarhåller honom. Han gick med

på att folket gjorde honom till konung, men det fick ske i hemlighet.

Denna hostia, dyrkad i kärlekens tystnad, i den heliga liturgien, detta
livets bröd, som förs fram mot alla framsträckta läppar, som mångfaldigas
alltefter behovet i de hjärtan som dör av hunger, och som sedan åter

döljer sig i tabernaklet 
- 

så manifesterade sig hans kunglighet i världen:
strålande för hans vänner men omöjligt att ens upptäcka för dem som

inte kände honom.
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Den paradoxala kärle ken

Vi har fört honom så nära oss själva, vi har använt oss av honom, vi
har ömsom tagit och förkastat honom, och vi har till sist inte kunnat i
denna Kristus, denna Människoson, som skiljer sig från alla de andra,
urskilja just denna >karaktär>, som framkallar antingen den yttersta
karlek eller det vildaste hat. Ty de som inte ville d<; f<;r honom, ville
stena honom. T. o. m. denne Tomas, om vilken vi endast vet, att han
ställde dig tvivlande före Kristi lidande, ville bli martyr: när nyheten
om att Lasarus var död inträffade, ville Jesus återvända till Judden; hans

lårjungar försökte då hålla honom kvar av hänsyn till judarna. Men då

var det samme Tomas som sade till dem: >Låt oss gå dit vi också och
do med honom!> Så högt älskade honom den man som till synes hade

den minsta tron av alla.
Och vi själva? Vi har glömt, vem Människosonen var, och vad han

alltjåmt är, vi har räknat med hans speciella överseende med oss, vi har
ansett, att han på något sätt skulle f&edraga oss. Vi tolkar hans vilja,
hans planer för oss. Man skulle kunna tro, att. det var fråga om en för-
bindlig och passiv Gud, som tar form efter yår önskan och uttalar just
de inre ord som vi har behov av. Men även om varje kristen människa
har rått att to, atr hon är föremål för Guds oändliga kärlek, så har hon
inte därför rätt att tillräkna sig någon speciell rättighet att förfoga över
hans hjärta, att ge sig själv vissa tillstånd att utnyttja hans överseende,
att räkna med att själv bli placerad som särskilt gynnad part. Vi ser i
evangeliet ett helt livs brott utplånas av en enda akt av kärlek, av en
enda ångerns och kärlekens tår, och vi glömmer, att i samma evangelium
ett helt liv i uppenbar dygd inte står sig mot hatet, mot girigheten, mot
hjärtats torka. >Det kommer inte att bli de som ropar Flerre, Herre...>>
Inget ord förefaller mer förfärande än detta. Ropa Herre, Herre 

- 
just

den vanan ger oss en så fullständig illusion av att älska och att själva
vara älskade. Det hjälper oss så utmärkt att leva så långt som möjligt
från de fattiga, de sjuka, de fängslade som alla år 

- 
l(1i5s11s.

Frangois Mauriac
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GERTRUD VON LE FORT

LITANIÄ
uid Juu bjärtas fett

Din stämma talarz
Nu vill jagbedja med glödande sjäI, så som man beder en stor litania,

Jag vill haja den lovsång, som man icke sjunger utan älskar!
Heliga hjärta, gudomliga hjårta, allsmäktiga hjårta,
Alltings purprade hemlighet:
Älskad vare du, eviga kärlek, evigt vare du älskad!

Du eldshärd mitt i en mörk och isande värld:
Älskad vare du, karlek!
Du flammande eld, som överskuggar världens alla irrljus,
Älskad vare du, kärlek!
Du brännande slutmål i världens falska ro;
Du ensamma hjärta, du blossande hjårta, du outsläckliga hjårtat
Älskad vare du, eviga kärlek!

Du hjärta, djupt som natten, vars anlete ingen kan skönja:
Älskad vare du!
Du hjärta, starkt som vågorna, som icke mera hava nägra stränder:
Älskad vare du!
Du hjärta, milt som ett barn, som alls ingen bitterhet hyser:
Älskad vare du för evigt!

Du ros från det oseddas blomstersäng,
Du ros från den ödmjuka jungfruns kalk,
Du blomstrande rosenbuske, i vilken himmel och jord omslingra varandra:
Älskad vare du, eviga kerlek!

Du kungah jårta i ditt blods böljande mantel:
Älskad vare du, karlek!
Du brodershjårtt i törnekronans vilda hån:
Älskad vare du, karlek!
Du bristandehjårta i dina sårmärkens stirrande smycke,
Du detroniseradehjärta, du skändligt. förräddahjårta, du grymt marterade

hj ärta:
Älskad vare du, eviga kärlek, evigt vare du älskad!
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Du hjärta, dar de store åter lära sig att böja knä:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!
Du hjärta, dar de spotske kunna lära sig att gräta:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!
Du hjärta, där ju mördare och tjuvar ännu kunna få förlåtelse,
Du stora hjärta, du nådefullahjärta, du ärorika hjårtaz
Vi bedja dig, giv oss din karlek!

Du vår glädjes röda hagtorn,
Du vår ångers plågoris,
Du vår egen kvällnings sköna aftonbrand:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!

Du scharlakan, som gör synden dödsblek:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!
Du kalla av rubin, till vilken alla sjuka själar törsta:
Yi bedja dig, giv oss din kärlek!
Du ljuva plats, där fjärranskilda vänner kunna mötas:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!

Du de bedrövades lampa,
Du de förföljdas och de smädades fyrtorn,
Du hemlighetsfulla rum, där de fridsamt döda ännu kunna andas;
Du allvetandehjårta, du alltrannsakande hiårta, du sista hjårta i världen:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!

Du hjärta, som återför oss alla till vårt hjårta,
Du hjärta, som träffar oss alla mitt i hjtutat.,
Du hjärta, som bryter vårt hjärtas srolthet:
Vi bedja dig, giv oss din karlek!

Du hjärta, dar all ensamher blir stor gemenskap:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!
Du hjärta, där splitet blir ett enda folk:
Vi bedja dig, giv oss din kärlek!
Du hjärta, där all världen blir dirt eger folk:
Vi viga oss vid din karlek!
Du överströmmande hjårra, du skyhögt flammande hjårta, du allting över-

röstande hjärta:
Älskad vare du, eviga kärlek, evigt vare du älskad!
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Giv, att din dag sig tänder:
Vi viga oss vid din karlek!
Giv, att din dag gör alla värahj'irtan brinnande:
Vi viga oss vid din karlek!
Giv, att din dag förbränner vfua'hjärtan i ditt hjärta:
Vi viga oss vid din karlek!
Du väldiga hjärta, du oundkomliga hjärta, du allt förtärande hjårta -
Eld! Eld! Må änglarnas fjäderskrud brinna! Må Kerubims svärdsklingor

brinna!
Må himlarnas brasor brinna! Må jordens avgrunder brinna: berg och pla-

neter flamma!
Må skapelsens trängtan brinna! Må anden brinna i människoskogarnas

dunkel!
Av karlek är allting skapat, till karlek skall allting bliva: susen, I Serafims

lågor: helig, helig, helig!
Du hjärta, från vilket himlarna hämta sin ära,
Du hjärta, från vilket solar och stjärnor hämta begynnelsen och änden,
Du hjärta, från vilket de saliga andarna hämta sin sällhet, a

Du världsövervinnande hjärta, du världsbehärskande hjfuta, du ojämför-
liga hjårta:

Amen. Amen. Din eviga karleks dag, bryt in!
öyers. au Folke Gjerull

Den som förlitar sig på sig själv är värre än den onde.
Den som inte älskar sin nästa avskyr Gud.
Den som är ljum i sitt handlande är nära sitt fall.
Den som flyr bönen flyr allt som är gott.
Det är bättre att besegra sin tunga ån att fasta pä vatten och bröd.
Det är bättre att underkasta sig de prövningar, som Gud sänder, än att

göra mirakel.
Den helige Johannes av Korset

(Les maxim.es L07-ll2)
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FELIX BRAUN

JUAN DE LÄ CRUZ

Felix Braun, som räknas bland österrikes främsta lyriker, fyllde den 4 no-
vember lgtt 70 år. 1908 utkom hans första diktsamling Gedicbte. I sin dikt-
ning, som följer den klassiska österrikiska lin;'en, har han inspirerats särskilt av
Hofmannthal och Rilke.

Felix Braun har också skrivit romaner, bl. a. Die Taten des Herakles, och
biografier, bland dem en i romanform hållen självbiografi Das Licht dcr \Yelt,
Av hans dramatiska verk har Karl V. och Rudolpb der Stit'ter uppförts på

Burgtheater i Vien. Han har även gjort sig känd som översärtare av Thomas a

Kempis och Johannes av Korset.
Vi återger här i översättning av Sven Stolpe i något avkortat skick den biografi

över Johannes av Korset, som Felix Braun skrivit som iniedning till sin tolkning
av den store spanske mystikerns dikter.

f a." fattiga byn Fontiveros på Kastiliens kala och torra högslätt levde
I en bondänka, Catalina Alvarez, med sina tre barn. Den yngste, Juan,
hade fötts 1J42, Man vet inte mycker om hans barndom. Modern kunde
inte föda familjen i hembyn, .varför hon vandrade med sina barn till
Medina, där hon också fick arbete. Även Juan fick en syssla 

- 
i ett

sjukhus för kräftsjuka. Under fritiden gick han i skola hos den nyss
grundade jesuitorden; lårarna upptäckte snart den oansenlige gossens
andliga iver. Han satt yarje kväll vid ett ljus på en träpall och läsre.
Mycket tidigt måste han ha fattat beslutet att leva ett andligt liv. Han
inträdde i karmelitorden: han upptogs den 24 februari l!63 och hette
från och med nu Juan de Matia. Sex månader senare avlade han sina
löften och sändes till universitetsstaden Salamanca för att studera filosofi
och teologi.

Där verkade Spaniens störste diktare, Fray Luis de Leon, som professor
i teologi. FIan var vid den tiden trettiosju år, son till en rik man av
sannolikt judisk härstamning och redan som barn besluten att. tjåna
kyrkan; hans vetgirighet riktade sig emellertid mot alla skapelsens hem-
ligheter. Fray Luis de Leon är en av det spanska språkets mest berömda
prosaförfattare; hans andliga Traktate och Sermone har ännu inte för-
lorat sin friskhet. Som diktare följde han den tidigt bortgångne Garcilaso
de Vega och övertog bl. a. från denne den av honom uppfunna fem-
radiga strof, som blivit på ett speciellt sätt spansk. Den första och tredje
raden är korta och har samma rim; den andra långa, den fjärde korta
och den femte långa har också samma rim. Denna strof bragte Juan
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till fullandning: både hans >nattdikt> och hans >andliga sång> skrevs

på detta versmått. Efter honom har emellertid ingen av Spaniens diktare
vågat använda denna form.

Men det var inte bara versens yttre form som Luis de Leon skänkte
sin lärjunge, Av alla ämnen var det intet som professorn älskade mer
än Höga visan, vilken har var så fäst vid, att Vulgataöversättningen inte
tillfredsställde honom, varför han själv försökte göra en efterdiktning.
översättningen väckte inte just då inkvisitionens misstänksamhet, men
långt efter att Juan lämnat universitetet, ställdes Luis de Leon till ansvar,

frikändes visserligen men tvangs i alla fall att indraga sin version. Det
berättas, att r^år han åter visade sig i sitt auditorium, bc;rjade han sin

föreläsning med orden: >>Såsom vi sista gången utredde . . .> Spanien be-
undrade honom för hans mod, Cervantes och Lope de Vega älskade honom,
och så gjorde också hans unge lärjunge Juan, för vilken föreläsningarna
över Höga visan betydde den grund, på vilken han senare skulle bygga
sin egen diktning. Men han var skyldig Luis de Leon tack också för
någonting annat: kärleken till naturen, till den stjärnströdda himmelen
och den av liv myllrande jorden, särskilt till fåglar och blommel 

- 
esh

även en anr'a'n och högre kärlek, som den äldre diktaren väl kände till,
långt innan den blev uppenbar för hans samtida.

FIur Juan kallades att bli munk, är en hemlighet som endast kan anas;

ännu dunklare är hans kallelse att bli diktare. Det är knappast möjligt
att utreda, hur denna sjål av ord byggde upp det som utan ord sjöng i
dess inre, eller hur den över huvud fick behov av orden och lärde sig
behärska dem. Vad Luis de Leon skänkte honom, skulle emellertid kanske
så småningom ha försvunnit. Men han stod inför en annan stor upp-
levelse, som gav hans ord nytt innehåll.

Efter fyra år lämnade Juan de Matia universitetet i Salamanca. Nu
när han hade studerat vetenskaperna kände han en dragning till stillheten
i ett kartusiankloster. Han tänkte på det vackert belägna El Paular i
närheten av Segovia, där han också hoppades få tillfelle att studera den
belgiske kartusianmunken Denys' skrifter. Av Luis de Leon kan han inte
sägas ha fått sitt sinne för mystik öppnat. Vad var det då som lockade
honom att vända sig helt inåt och försjunka i sin själs hemligheter? Den
ström av mystik, som redan länge hade funnits i Tyskland och Neder-
länderna, hade aldrig nått fram till Ebro och Tajo. Men en annan ström
av mystik, som inte syftade mindre djupt, hade runnit upp i Arabien och
Persien, och Spaniens torra högslätter hade på ett underbart sätt vattnats
av dessa flöden frän fjårran I karmelitnunnan Teresas själ hade de för
första gången strömmat samman.

Teresa mötte Juan i Medina del Campo. FIon befann sig på en av de
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otaliga resor, som hon tog på sig för att reformera karmelitsystrarnas
kloster. Även i Spaniens nunnekloster hade ordensregeln fätt ge vika för
en dragning till världen; Teresa, som alls inte ville, att hela livet skulle
vara inordnat under strängheten, utan klart insåg, att också vår jordiska
tillvaro med dess glädje och dess skapande arbete var en gäva av Gud, och
själv förstod att njuta därav, lyckades ändä f.öra de själar som var henne
anförtrodda tillbaka till deras Fader: >Bemöden err>, skrev hon, >att för-
tjäna Guds godhet; kasten er i hans armar!> Denna appell till kärlek rill
Gud var av klart mystisk karaktär.

Teresa var femtiotvå år, när hon första gången mötte den unge Juan
de Matia. Hans skygghet för människor och särskilt för kvinnor, vilken
ytterligare stegrades genom hans vördnad för Teresa, som ju var en av

landets största kvinnogestalter, måste mer än en gång ha f.ätt den erfarna,
överlägsna och generösa kvinnan att le. Men hennes själ upptäckte genast
hans. >Jag visste>>, skrev hon senare, >att han från början v^r ett helgonrr.

När de kommit i samtal, berättade han för henne, att han tänkte bli
kartusian. Hon avrådde honom och bad honom forbli karmelit, bl. a. för
att stå vid hennes sida i reformarbetet. Han anhöil om en frist till hösten.
Det var emellertid förutbestämt, att han skulle svara ja. Hon hittade
ett hus åt honom i den lilla orten Duruelo, inte långt från hans födelse-
plats Fontiveros; han följde henne till Valladolid; senare skickade hon
honom till Avila; under många samtal och under gemensamt arbete upp-
täckte denna kännare av själarna snart nog, att Juan nog knappast var
den allra lämpligaste mannen för den uppgift hon hade tänkt ge honom.
Hans godhet, hans munterhet, hans djupsinne var emellertid så uppen-
bara, att hon alltid saknade honom, när han var borta. >Visserligen är
han liten till växten>, skrev hon, >>men 

- 
som j^g tror 

- 
stor i Gud.

FIan är ännu ung men har ändå hunnit med de svåraste botgöringar.
Uppenbarligen uppehåller och skyddar honom Gud.> När han kom till-
baka till Duruelo, började han arbeta på grundandet av ett kloster där
för Teresas systrar. Det är från och med detta ögonblick som den unge
munken, väl medveten om innebörden, kallade sig Juan de la Cruz.

Här kan vi nu tänka oss honom i ensamheten. Han tycks ha ägnat
varje ögonblick av frihet från arbetet åt betraktelser och kontemplation.
Han läste inte mycket, hans själ föredrog att direkt söka sig in i Gudomens
hemligheter. Tvä andra bröder från Medina anslöt sig senare till gemen-
skapen, och när Teresa efter tre månader kom på besök, fann hon vad
hon hade väntat: att hennes söner och döttrar med glädje levde det
stränga liv hon bestämt, att de inte bara gjorde gott uran också drog ut
och predikade Guds ord. När hon sedan grundade ett arrrrat kloster i
grannbyn Mancera, skickade hon dit den unge munken, dårför att hon
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visste, att den vackra naturen där skulle göra honom gott. Ingen vet,
hur han där levde, eller vad han där tänkte. Det tu möjligt, att hans

dikter utvecklat sig vid stranden av den lilla floden, som egendomligt
nog hette Rio al lv[21s 

- 
långsamt, som blommor slår ut.

Teresa, som härstammade från en förnäm kastiliansk familj, förenade
i sig två naturer, som kan tyckas utesluta varandra: förfädernas drif.tiga,
ridderliga natur och en kontemplativ läggning. Den karlek hon skänkte
Gud, var inte bara en trons utan också en gärningarnas sak. Ffon var
fast besluten att grunda kloster på kloster; hon fick också alltid hjälp
och stöd. Filip II insåg hennes värde och stödde henne. Miguel de Llnamuno
har en gång kallat henne >Quijotesa>. FIon kande själv detta fantastiska
drag i sin natur men kunde se på det med humor.

Hon upprättade nu ett nytt kloster för munkar och nunnor, och till
dess superior kallade hon Juan. Men han fick inte stanna där länge. Från
Alcalä de llenares skickade hon honom som lärare till en klosterhögskola
och så småningom till hennes egen stad Avila, som direktör för Inkarna-
tionsklostres, vars priorinna hon själv blev. Juan blev emellertid inte
alldeles den medhjälpare hon hoppats. Han förmådde förvisso fördriva
onda andar men inte uppehålla jordisk ordning. Ändå hände det, att
saker som hon inte gick iland med kunde förverkligas av honom, den
milde och rene, i bön och kontemplation. Sannolikt har Teresa under
denna tid talat med honom om sina dikter; hon måste bl. a. ha läst sin
harliga >Vivo sin vivir in mi> för honom, ty han har inte bara lagt
dikten till grund för en mystisk betraktelse utan också själv övertagit
flera av dess strofer. Man kan också gissa, att hans egen dikt >Själens

mörka natt> tillkommit i Avila, där ett så stort ljus som Teresas mötte
honom.

Teresa råkade emellertid snart in i allvarliga svårigheter. En legat sändes

till Spanien från Rom, och det hela slutade efter diverse förvecklingar
med att Teresas val till abbedissa upphävdes. Varje nunna som gav henne
sin röst, exkommunicerades, och hennes röstsedel brändes. Juan själv
kastades i detta sammanhang i fängelse. Nästa morgon flydde han,
lyckades ta sig in i sin cell, där han ville bränna sina papper, men greps
på nytt och släpades till Toledo. Man behandlade honom hårt och grymt.
Han fick med blotta munnen hämta upp vattnet och brödet från golvet.
Han kunde inte läsa i den mörka cellen. Han vägrade ståndaktigt att
överge Teresas reformverk. Han förvägrades höra mässan. Samma kväll
uppenbarade sig Madonnan för honom och lovade att hjälpa honom att
fly. Någon vecka senare märkte han, att dörrlåset satr så löst, art han
kunde ta sig ut. Genom ett fönster halade han sig ned med hjälp av ett
rep, som han själv tvinnat; det räckte inte ända ned till marken, varför
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han beslutsamt hoppade. Han lyckades fly till Teresas kloster San Jos6"
där han höll sig gömd två månader. Teresa själv lyckades genom konungens
ingripande få en starkare ställning mot den italienske nuntien och fick
till sist äter träfra sin vän Juan - 

hon kände knappt igen honom, så

elandig såg han ut. Allt detta är yttre skeenden: vilka inre skeenden
som ackompanjerade dem, framgår av Juans dikter. Utmattad och för-
störd fick Juan en tillflykt i klostret i Beas, innan han utnämndes till
prior i El Calvario. Inte bara hans kropp, också hans själ hade lidit i
Toledo. Det var hans själ som ålade honom de tyngsta bördorna. När
man frågade honom, om han i fängelset hade mottagit någon tröst av
Gud, svarade han, att detta hade inträffat endast sällan; ja, så gotr som
aldrig. På sommaren 1579 kom han till Baeza men återvände mycker
snart till Beas, där priorinnan Ana de Jesus, en nära vän till Teresa, var
honom särskilt tillgiven. Han fick här lugn nog atr kunna skriva ned
de första bland sina mystiska traktater, uppstigandet till Karmel och
Sjölens ruörka natt.

Den första ger antydan om det blivande helgonets filosofi. Han pekade
här ut den väg, som enligt hans mening varje människa kan gå. >FIim-
melriket är invärtes i eder> 

- 
dsg62 är innehållet i denna liksom i alla

hans andra mystiska skrifter. Men framför allt nedskriver han nu sina
erfarenheter i en annan form. FIan utgår från sina egna dikter. Han
utbygger sin dikt till en symfoni, en katedral. Litteraturen känner ingen
motsvarighet till dessa Juans verk. I Vita nuoaa hade Dante på ett så

rationellt sätt kommenterat sina sonetter och kanzoner, att läsaren lätt
kan följa hans intentioner. Men den spanske diktaren ger något vida
mer än sådana förklaringar över egna litteråra syften. Der är inte bara
strof efter strof som tolkas, utan rad efter rad, ja ord efter ord; denna
metod visar, att Juans lyrik aldrig fötts ur en tillfällig ingivelse, utan
att den strängaste nödvändighethar dikterat varje ord i dikten. Orubbligt
och oföränderligt står ordet just där det skall stå, på samma sätt som
själen i paradiset har sin bestämda plats 

- 
som helgonen i Dantes >himla-

ros>. Det är detta som gör, att en översättning blir så gott som omöjlig.
Knappast någonsin har fantasiens fria spel blivit så disciplinerat i dikt
som här. Juan grips av fantasien 

- 
han har lika stora resurser som

Cervantes eller Calderor 
-, 

men han tjänar aldrig sin fantasi som Spa-
niens övriga diktare utan blir dess herre och tvingar den att utsäga
exakt vad han själv vill. I hans mystik finns mycket kvar av medeltidens
skolastik. I motsats till den tyska är det här fråga om en intellektuell
mystik, ingen vagt upplevad och kand utan en strängt beharskad mysrik.
Ändå är dikterna, som spanska kritiker påpekat, visst inte några mönster
av klarhet. På samma sätt har Juan också senare i teologiska verk kom-
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menterat och tolkat sin stora Andens sång och Den leuande käilekens

flamna. Vi vet, att Juan brukade sjunga sina egna dikter 
- 

ibland inför
systrarna i klostret, som lärde sig dem utantill, skrev av dem, fortsatte
att sjunga dem och satte dem högre än aTla andra hymner. Det var
därför som dikterna blev bevarade; i annat fall skulle de 

- 
ty Juans

prövningar var ingalunda över 
- 

med säkerhet ha gätc förlorade.

Juan kände sig aldrig rätt hemma i Andalusien. Det var frumför allt
till Teresa han längtadg 

- 
hsn visste om det och behövde också hans

närvaro. Efter en skilsmässa på fem år träffades de åter. Teresa hade
blivit gammal. Hon biktade för den yngre vännen, och han svarade på
varje hennes bekännelse: >>Det borde du bättra, min dotter.> 

- 
>Vasfsl

kallar du mig din dotter?>> frägade hon. Sedan språkade de länge, som
Benediktus och hans syster Scholastica.

Teresa fick nya underrättelser som visade, att reformverket åter var
i fara. Hon måste resa ut och ta upp arbetet på nytt, men snart märkte
hon, att hon var allvarligt sjuk. Den 4 oktober 1i82 dog hon. I samma
ögonblick såg moder Ana de Jesus en nunna ligga på knä vid sin bädd

- 
hennes ansikte strålade så att man inte kunde betrakta det. Andra

systrar och bröder hade samma natt samma syn. Till en av munkarna
talade nunnan: >Vi här i himmelen och ni på jorden måste vara ett i
karlek och glädje. Vi här uppe skådar Guds ansikte, ni på jorden tillber
det heliga Sakramentet.r>

Nyheten om Teresas död nådde Juan i klostret Los Martires, där han
nu var prior. FIär, högt över Granada, nära Alhambra, levde han sex

år, men liksom Teresa reste han från kloster till kloster; ett stort stöd
var Ana de Jesus för honom. Det var också hon som bad honom förklara
den stora dialog mellan själen och brudgummen, som han hade skrivit
fårdig i Baeza; ur dettå uppstod hans tredje mystiska traktat, And.ens
sång,vilken på samma sätt är byggd pävarje rad och ord i dikten. Därpå
följde hans underbara sista verk, som kommenterade och tolkade hans
dikt Den leuande kärleh-ens flawna. Denna gång skrev han inte för
karmelitersystrarna utan för Donna Ana de Palados, en rik änka, som
stött Teresas reformverk och fortsatte att göra det. Han fick inte länge
stanna i Los Martires. Han tvingades av reformverkets motståndare Doria
att flytta till ett kloster i Segovia, där han stannade från 1t89 till 1t91.
F{ans enda möjlighet var nu att våd1a till påven själv. Och påven stödde
honom. Trots detta sammankallade hans fiende Doria i maj 159L ett
ordenskapitel i Madrid, där Juans förvisning till Mexiko skulle genom-
drivas, FIan försvarade sig emellertid med stor framgång 

- 
utan att

angripa sin motståndare 
- 

och fick stanna, dock endast som vanlig
klosterbroder. FIan drog sig nu tillbaka till bergsbyn La Penuela, där

764



Juan de la Cruz

han tillbringade sina sista år i bön och betraktelse. Hans fiender fortsatte
emellertid förföljelsen, och febersjuk måste Juan fly till Ubada, där priorn
gav honom klostrets sämsta cell. Juan hade en gång för många år sedan
tillrättavisat denne munk för någon försummelse; nu fick denne sitt
tillfalle att hämnas. Han kunde emellertid inte göra mycket åt den sjuke
mannen. En gammal munk, Antonio Heredia, tog hand om den sjuke,
en annan munk fcirde till hans cell musiker, som skulle spela för honom.
Men han önskade ingenting annat än sitt martyrium. När döden nalkades
sade han: >Jag är glad. Nu går vi in i Guds hus.> Priorn ångrade sin
hårdhet. Juan fick den sista smörjelsen. Liksom Teresa sjöng han Mi.serere
och sedan sin älskade >Höga visa>>. Hans sista ord löd: >Ett hjärta i Guds
kärlek.>

Den munk som skötte honom, såg över hans säng en ljuskrets; en ljuv
doft uppfyllde cellen. En trefaldig krona tycktes sänka sig över den
dödes huvud, hans ansikte strålade av gladje.

Det var den ll december 1!91.

GAMLA DOGMER OCH NYÄ

EN DIALOG

Kan sanningen bindas till ett system. aa ilogmer?

- 
Kan pastorn säga 

- 
hur gick det egentligen till, när kristendomen

blev ett system av dogmer, dvs. såvitt jag kan förstå ett sysrem av ab-
strakta teologiska lärosatser, när evangeliet talar så innerligt rakt till hjär-
tat och använder ett så enkelt och levande språk, att ett barn kan förstå
det? Och hur kommer det sig, att ni katoliker alltid kommer med nya
dogmer till alla de gamla? Kan pastorn svara mig på detta 

- 
jrg fuägar

inte för att retas. Jag år ingen otroende, vill i varje fall inte vara der, men
jag finner mig inte riktigt till rätta med dogmtron varken i den prote-
stantiska eller i den katolska religionen,

- 
Tack för att ni frågar, unge vän. Jag skall se, vad jag kan göra.

Ni är alltså en ivrig bibelläsare?

- 
Nåja, i varje fall läsar jag varje dag litet i Nya tesramentet.

r r 
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- 
När ni då läser i evangeliet om Jesus som kallas >Enfödde Sonen

som är i Faderns sköteu, samtidigt som han lever på jorden som vi andra;
när de heliga skrifterna säger, att han, den helige, frivilligt tog på sig

världens synd för att försona den och föra oss till Fadern 
- 

tycker ni
då verkligen, att det dår fu saker som ett barn kan fatta?

- 
Så bokstavligt menade jag det nu inte . . .

- 
Vuxna eller barn, lärda eller olärda har vi alla hfu ett intryck av

att stå inför det ofattbara. Men vi lägger ju inte undan evangeliet av det
skälet! Tvärtom 

- 
hur avgrundsdjup den heliga texten än är, begriper vi

i alla fall en sak, nämligen att Jesus står oss närmare ån far och mor och
fosterland och allt annat som vi betraktar som livsvärden, och att värt
eviga öde bestäms av den hållning vi intar gentemot vår Frälsare.

- 
Allt det där instämmer jag i, men det är just det som gör, att. jag

har så svårt med dogmerna! De verkar så livsfrämmande. De för oss bort
från den närhet till Gud som €vangeliet ger oss!

- 
Det f<;rhåller sig nog alldeles tvärtom. Dogmerna för oss allt djupare

in i de gudomliga realiteterna.

- 
Det begriper jag inte.

- 
Tålamod! Vad ni känner, när ni läser evangeliet, det kande de tro-

ende kristna redan de första dagarna, då de lyssnade till apostlarnas ord
om Jesus, om Fadern, om frälsningen och det eviga livet. De flesta kände
kanske ingenting annat än en längtan att med tacksamt hjerta ta emot
det himmelska budskapet och finna frid i det. Men bland de troende finns

- 
och fanns 

- 
det alltid somliga som har särskild möjlighet att >>begrunda

allt detta i sitt hjärta>, dvs. tränga djupare in i den kristna uppenbarelsen
för att tillägna sig den mer och mer genom from eftertanke, genom hjär-
tats älskande intuition. Den gudsuppenbarelse som gavs oss med Jesus
Kristus, det gudomsliv som ligger dolt i evangeliet, skrämmer inte det
kristna tankelivet utan väcker och drar det. Kyrkofadern Anselm kallar
det fi.des quaerens intellecturn, dvs. tron som längtar efter insikt, tron som

vill ha klarhet 
- 

naturligtvis inte klarhet över det gudomliga mysteriet,
ty Gud ensam förstår Gud 

- 
men klarhet över det harmoniska förhållan-

det mellan de övernaturliga sanningarna och fakta. Allteftersom kristen-
d:men vann insteg i den grekisk-romerska världen, fick de kristna tän-
karna också en annan uppgift, nämligen att försvara sin tro mot den

hedniska filosofien, som menade att den stod i strid med förnuft och ve-
tenskap och därför måste vara oriktig.

- 
Förlåt, men sade inte pastorn nyss, att trons innehåll år ofattbart f.ör

vårt förnuft? Hur kan man då bevisa dess sanning?

- 
Det gäller inte att bevisa den kristna tron men att motbevisa de

invändningar som man gör mot den i förnuftets och vetenskapens namn.
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- JaS begriper. Men fortfarande förstår jag inte, hur ett levande och

spontant tankearbete kan förenas med, fixa orubbliga dogmer, som man

i förväg måste erkänna. Eller hur sanningen i alla tider liksom kan vara
skrinlagd i vissa dogmatiska formler.

Finns det en läromynd;gbet utanf ör bibeln?

- 
Min vän, också de kristna tänkarna är människor. Under sina för-

sök att nå djupare in i uppenbarelsens innehåll eller att försvara den mot
icke-troendes angrepp kan de sjäIva råka ut för illusioner eller använda
uttryckssätt som kränker mysteriets art. Sådant väcker förargelse och

strid. Sanningens försvarare kan också ta fel. På så sätt riskerar kristen-
hecen att bli vilseledd och splittrad. Tänk t. ex. på de tre första århund-
radenas långvariga strider om Jesu person! Ni har säkert läst om Arius,
Nestorius, Eutyches?

- Jo, det har j^S 
- 

men utan att ha någon större behållning varken
av dem eller deras motståndare.

- Må vara. Men en sak fyller oss med glädje och tacksamhet, nämligen
att Kristus inte utlämnade sin gudomliga uppenbarelse till mänskliga van-
tolkningar utan sörjde för en auktoritet, som på ett avgörande sätt kan
skilja på sant och osant och förstår att rädda också de sanningselement som
kan finnas mitt uppe i irrlärorna.

- 
En auktoritet, säger pastorn? Bibeln?

- N.j. Det är ju just bibeln det gäller att försvara mot vantolkningar
och fantasier; är det inte från bibeln som alla påstår, att d,e härlett sina
särmeningar? Det är bibeln som måste räddas från andligt kaos, om
kristendomen inte allt mera skall komma i misskredit.

- 
Är det alltså vissa framstående teologer, som skall ha det avgörande

ordet?

- Inte det heller. Arius, Nestorius och alla de andra sektledarna ansåg

sig vara framstående teologer. Många av dem var också mycket skarpa
huvuden. Men hur begåvade de än var, så var de i alla fall bara män-
niskor. Det finns bara en intelligens, som är jämbördig med den kristna
uppenbarelsen: Kristus själv. Han har inte stud.erat sanningen 

- 
han ör

sanningen. Den kristna uppenbarelsen är Kristus själv, Gud av Gud, ljus
av ljus, vilken, då tiden var mogen, uppträdde på jorden i en mänsklig natur
för att ta hand om hela mänsklighetens öde. Om en annan människa skall
vara vår lårare, så måste hon utrustas med fullmakt av Kristus. Så länge
Frälsaren levde synlig på jorden, var det han, som lärde. Men då han yisste,

att han skulle återvända till Fadern, utvalde han tolv män 
- 

med Petrus
som den främste 

- och gav dem kraft att föra ut det glada budskapet till
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hela världen. Visserligen skulle de en gång dö, men Kristus hade gett dem i
uppdrag att ttvålja andra, som skulle bli deras arvtagare och äga samma
fullmakt. Genom handpåläggning och bön skulle Kristi eget prästadöme
och auktoritet ges vidare i alla tider, till världens ända. Kristus har inte
lämnat auktoriteten ifrån sig, han utövar den genom synliga represen-
tanter, apostlarna och apostlarnas efterföljare.

När nu den apostoliska läromyndigheten förklarar, att en lära som det
rått strid om verkligen ingår i den kristna uppenbarelsen, så får vi en
dogm. Begriper ni nu, vad jag menade, dä jag sade att dogmerna inte för
oss bort från evangeliet utan djupare in i det? Lät vara, att de talar ett
annat språk än det heliga böckerna - de talar det språk som de måste
använda för att nå sitt måI, nämligen att framställa sanningen så att en
vantolkning blir utesluten.

Risken att sätta sig själu öuer bibeln

- Efter vad pastorn säger, skulle det alltså vara uteslutet att tala om
protestantiska dogmer? Vi protestanter erkänner ju ingen auktoritet med
så stora fullmakter.

- Naturligtvis. Att tala om ortodox protestantism är en självmotsä-
gelse, om man håller fast vid sin s. k. rätt att läsa bibeln på egen hand.

- Får jag däL komma med en annan invändning. Våra teologer be-
skyller er katoliker f.ör att sätta kyrkan högre än bibeln, dvs. människors
ord över Guds ord. Jag fu rådd, att de har rätt i det.

- Allt kommer an på vad man menar med ordet kyrka. Tänker man
på ett synligt samfund av kristna med gemensamma bekännelseskrifter,
med bestämda former för gudtjänsten och ett officiellt prästerskap, så

står nog bibeln över kyrkan. Men tar man ordet kyrka i den mening det
har hos Paulus, nämligen >Kristi kropp>, då blir det omvänt.

- J", vad menar Paulus egentligen med det där uttrycket? Jag har
ofta undrat över den saken.

- Han menar detsamma som Jesus själv, då han säger: >Jag är vin-
trädet, ni är grenarna>. För aposteln liksom för Jesus är kyrkan en le-
vande organism, vars innersta livsenergi är Jesu eget liv som Guds Son i
mänsklig gestalt. Alla som tar emot honom, får >makt att bli Guds barn>,
heter det hos Johannes. I gemenskap med Guds Son och i kraft av Kristi
frälsningsverk blir vi >delaktiga av den gudomliga naturen>) (2Petr.l: 4)
och ingår alltså i livssammanhang med Kristus. Det är detta Paulus kallar
>Kristi kropp>. Till sitt innersta väsen är kyrkan alltså överjordisk, osyn-
lig som Gud själv. Men liksom Guds eviga ord, Sonen, blev kott för att
bo bland oss, så ville han också, att det hemlighetsfulla, osynliga gemen-

t68



Gamla d.ogmer ocb nya

skapsliv som förenar oss med honom och med varandra skulle bli >kött>,
dvs. framträda i mänskliga samfundsformer och bli till en synlig familj
av Guds barn. Men källan till allt liv, till alla tjänster eller livsfunktioner
är Kristus och den helige Ande. Med andra ord: Kyrkan är Kristus själv,
som lever vidare på jorden, inte längre i sin fysiska organism utan i ett
organiserat samfund av troende och gudsälskande människor.

- Och detta samfund står alltså inte under bibeln?

- Nej, det har ffott, älskat, bedit, lidit förföljelse, meddelat och mot-
tagit sakramenten, långt innan en enda rad i evangelierna var nedskriven.
Evangeliet och de andra skrifter som tillsammans utgör Nya testamentet
har inte frambragt kyrkan utan är en frukt av kyrkans liv, ett vittnes-
börd om Guds uppenbarelse i kyrkan - men inte det första och inte det
fullständiga. Det samfundsskapande i kyrkan är inte bibeln utan Kristus
själv, som upptar oss i livsgemenskap med sig själv. Vi älskar och vördar
bibeln som inspirerad av den Helige Ande, men att läsa den utan gemen-

skap med Kristi kropp som är kyrkan, alltså oberoende av det apostoliska

läroämbetet, det betyder att bringa split och förvirring i de kristna för-
samlingarna och sätta sig själv över bibeln. Kommer ni ihåg, vad Irenaeus

säger i detta sammanhang? >Antag>, säger han, ,att alla heliga böcker
skulle gå förlorade - vad skulle vi då göra?> Jo, svarar han, >vi har den
apostoliska successionen>. Han menar, att Kristus, all sannings upphov,
är med oss i apostlarnas efterföljare, vilka genom apostlarna fått del i
Kristi eviga prästadöme. Det är det apostoliska läroämbetet, som genom

sina dogmatiska avgöranden leder det kristna tänkandet djupare in i den
kristna uppenbarelsen.

,Nyo, dogrner, äaen am bibeln tiger?

- 
p2sg6s11 hä,vdar alltså, att de tre nya dogmer som den katolska kyr-

kan under de sista hundra åren fastslagi6 - e111 jungfrun Maria, oberörd
av arvsynden, om den påvliga ofelbarheten i trosfrågor och den sista om
Marias kroppsliga upptagning till himmelen - är uppenbarade av Gud,
darf<;r att en påve eller ett kyrkomöte garanterar dem? Är inte det rätt
djärvt, när bibeln tiger om dem alla tre? Ja, påven betraktas ju som Petri
efterföljare, och om denne apostels myndighet finns ju flera klara utta-
landen i Nya testamentet. Men de två Maria-dogmerna?

- Jag har redan sagt, att den gudomliga uppenbarelse som ligger till
grund för den kristna tron, inte är en bok utan först och främst det
stora faktum, att Guds Son antog mänsklig natur i jungfru Marias sköte

för att bli världens frälsare. Vi läser med vördnad och gladle vad som är
skrivet om Jesus, och vad som är bevarat av hans ord, men frälsnings-
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mysteriet, detta underbara möte mellan Gud och vår natur, mellan den
gudomliga kärleken och människornas nöd, innebär oändligt mycket mer,
har en oändligt mycket mer omfattande och djupgående verkan än vad
mänskliga ord kan utsäga. Jesus sade en gång: >>Den som ser mig, han ser

Fadern>> 
- 

ändå är hans synliga gestalt inte i stånd att uppenbara hela
den gudomliga harlighet som bor i honom. På samma sätt är det med det
skrivna Guds ord. Det uttalar gudomliga realiteter, men det kan omöj-
ligen avslö;'a för oss bela den fullhet av ljus, karlek och liv som kom till
jorden i Krisci person. Alltefter som troende tänkare eller olärda men
gudsälskande kristna fördjupar sig i inkarnationens mysterium, i Kristi
ord och gärningar med den hjärtats intuition som den Helige Ande ger,
framstår också uppenbarelsens innehåll allt klarare och rikare för dem.
Det teologiska språket kallar det för teologiska konklusioner som låg
gömda i uppenbarelsens ord och fakta. Visserligen kan den enskilda tän-
karen eller mystikern dra felaktiga slutsatser. Just därför har Gud gett
oss ett läroämbete, som i sista instans med ofelbar säkerhet dömer om vad
som är sant eller osant. >Den Helige Ande och vi har beslutit>, säger den
med apostelns ord (ApS. 1l: 28).

- 
Det är alltså på så sätt de katolska teologerna upptäckte Marias

kroppsliga upptagande till himmelen?

- 
Inte bara teologerria utan också de fromma kristna i forntiden, som

tänkte över Kristi uppståndelse och himmelsfard och över Marias under-
bara förening med Guds Son. Kommer ni ihåg, hur Paulus härleder tron
på de dödas uppståndelse ur tron på Kristi uppståndelse (1 Kor. 1I)? Är
vårt liv som kristna ett heligt liv med Kristus, måste vi också bli del-
aktiga av hans härlighet, därför att vi också haft gemenskap med honom i
hans lidande. Detta gäller för alla kristna 

- 
hur mycket mer måsre det

då inte gälla för Kristi moder?

- Men de dödas uppståndelse kommer ju inte före tidens slut?

- 
Yarför först då? Jo, därför att >döden är syndens lön>. Först när

hela Adams syndiga ått f.ätt. den gemensamma lönen för den gemensamma
synden, nämligen dödens förnedring och kroppens upplösning i graven,
kommer Kristi frälsande nåd atr besegra också den kroppsliga döden och
återupprätt a, vad den ödelagt.

- Jag förstår. Det vill säga, att Maria hade blivit fritagen från Adams
synd och därmed också från gravens förnedring. Men för lutherska teo-
loger ligger det någonting upprörande i den tanken, atr det skulle finnas
en människa som inte skulle behöva Kristi frälsande nåd.

- 
De katolska teologerna är lika upprörda. Der var just därför Tho-

mas av Aquino gjorde gemensam sak med morståndarna till Marias obe-
flackade avlelse. Han hävdar, att Maria liksom alla andra Adams barn
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foddes med arvsynd, men att hon, liksom Johannes döparen, helgades i
sin moders liv med hänsyn till den utlovade Messias' frälsande d<;d. Guds
kärlek, som är frälsningens upphov, är ju evig, sträcker sig över alla tider.
Den ofelbara läromyndighet, som av Kristus fått ansvaret för den up-
penbarade sanningen, löste detta teologiska problem med visdom av den
Helige Ande och förklarade, att även Maria behövde Kristi frälsande nåd,
men att nåden i stället f& att befria henne frän synd åstadkom, att syn-
den över huvud inte nådde fram till henne.

Maria år alltså för oss inte en >gudinna> eller en >fjärde person i den
gudomliga naturen>, som ovetande polemiker hävdar, utan en Guds ska-
pelse, den renaste, ädlaste, ödmjukaste av alla, full av nåd, välsignad bland
kvinnor men också klart medveten om att det är Gud den allsmäktige
som gjort stora ting med henne.

- 
Men pastorn, var det nödvändigt för världens frälsping, att Mada

fick en sådan särställning bland människorna?

- 
Absolut nödvändigt var det inte. Inte heller inkarnationen och kors-

offret var absolut nödvändiga. Men när Gud nu en gång hade beslutat att
ge oss en så underbar uppenbarelse av sin kärlek, när han nu en gång hade
valt att ikläda sig mänsklig natur i Marias sköte för att utplåna Adams
synd 

- 
ligger det då någonting orimligt i att Maria förblev oberörd av

synden? Är det inte tvärtom någonting upprörande i den tanket\, att
Guds mode så bara för ett ögonblick 

- skulle ha stått under
Satans välde?

Bibeln måste läsas i gemenskap meel kyrkan

Bokstavligt står det visserligen inte skrivet i bibeln, att Maria blev upp-
tagen till himmelen med kropp och själ; inte heller att hon blev avlad
utan synd, ehuru det finns ord i bibeln som tyder på detta, t, ex. Guds

ord till ormen om att han skall sätta fiendskap mellan ormen och kvin-
nan, och ängelns hälsning till Maria i Nasaret och Elisabets inspirerade
ord till jungfrun. Men om det alltså inte står uttryckligen skrivet med
mänskliga ord, så står det i alla fall skrivet med gudomliga fakta.

- Varför kan då inte också våra teologer ,rläsan i dessa gudomliga
fakra? Är de andligt så underlägsna?

- Visst inte. Men här är det avgörande inte en genial intelligens. Vad
som gör det möjligt för en bibelläsare att tolka både bibelns ord och de

fakta den berättar om, det är att han läser bibeln i gemenskap med kyr-
kan. De heliga böckerna gavs inte till den enskilda individen utan till
kyrkan som samfund. Uppenbarelsen, både som sanning och som frälsande
nåd, är hela kyrkans gemensamma ägodel. I alla samfund är det den
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lagliga auktoriteten som tar vara pä det gemensamma goda och försvarar
det mot individualistiska övergrepp. Den stora olycka som heter de kristnas
oenighet har till stor del sin grund i det faktum, att Guds ord kom att
betraktas som helt inneslutet i en bok, och att denna bok sedan övedämna-
des till den enskilda individens tolkning.

- 
Pastorn överdriver. Våra teologer påstår, att de läser bibeln i ge-

menskap med den helige Ande.

- Jag vet det, och jag är viss om att de är i god tro. Men med den
bästa vilja i världen kan jag inte begripa, hur den Helige Ande kan lära
den enskilda själen motsatsen till vad han lär kyrkan genom den aposto-
liska läromyndigheten. Oviljan mot denna beror väl pä att lydnad mot
kyrklig auktoritet förefaller oförenlig med det personliga fria samvetet.
Men detta är en felsyn. Att tala om katolskt andligt tyranni, när det gäl-
ler dogmatiska avgöranden, är groteskt. Evigt gäller Herrens ord: >Lik-
som Fadern har sänt mig, så sänder jag eder> och >Föd mina lamm, föd
mina får!> När påven som Petri arvtagare eller när ett kyrkomöte i
förening med påven förklanr, att den eller den lärosatsen är en bestånds-
del av den kristna uppenbarelsen, så är denna förklaring på förhand stad-
fäst av Gud själv.

- 
Ni säger: en beståndsdel av uppenbarelsen. Det är alltså inte s&, att

påven fär nya uppenbarelser?

- 
De som tillskriver oss en sådan åsikt, vet inte vad de talar om. Den

kyrkliga auktoritetens uppgift är att bevara det som är den anförrrott av
Kristus själv från begynnelsen; när vi är lydiga mot kyrkan, är det inte
någon tyrannisk makt vi böjer oss för utan för Kristus. En sådan lydnad
förnedrar inte utan upplyfter. Någonting ovärdigt blir denna lydnad bara
för dem som tillskriver människan en absolut frihet i likhet med Guds
egen. Men just detta var syndafallet: >Ni skall vara som Gud och känna
gott och ont>.

Syndens mysteriu.rn ocb beluetets rnöjlighet

- 
Ändå har jag mina tvivel om dogmerna. Jag hörde en gång ett

föredrag av pastorn, där ni bland annat sade, att ett lärosystem, som
innebär en självmotsägelse, dömer sig själv.

- 
Ni menar, att det katolska dogmsystemet lider av en självmotsägelse?

- J^g år rädd för det. Är det inte en dogm, att G.ud är den oändliga
kärleken?

- Jo.

- Och är det inte också en dogm, att det finns ett evigt helvete? Men
hur är det möjligt, att Gud är kärlek, samtidi$ som han har skapat hel-
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vetet? Ja, jag vet ju, att de katolska teologerna förkastar den förfärliga
satsen, att Gud fördömer de odöpta spädbarnen till helvetet, och att Gud
har förutbestämt vissa människor till f<;rdOmelse utan hänsyn till deras

goda eller usla vandel. Men det är illa nog, att Gud dömer en stackars
syndig människa till eviga kval.

- 
Ni misstar er. Det är inte Gud som fördömer syndaren; det är

syndaren själv som frivilligt, hårdnackat, mot bättre vetande tillbaka-
visar Guds nåd och salighet. Kommer ni ihåg, vad evangeliet säger om
synd mot den Helige Ande (Mark. 3: zs f.): >Alla andra synder skola

bliva människors barn förlätna, ja ock alla andra hädelser, huru hädiskt
de än må tala: men den som hädar den Helige Ande, han får icke någon-
sin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.r>

- 
Och vad betyder det: uskyldig till evig synd>?

- 
Det vill säga, att syndaren vägrar att ängra sig, vägrar att ta emot

Guds nåd. Helvetet, det är att evigt hata Gud, att evigt välja upproret mot
Gud. Mot detta onda år alla kval, som skildras i Dantes lnf erno, bara
bagateller.

- 
Ofattbart!

- Ja, även synden är ett mysterium.

- 
Är ett sådant frivilligt nej till Gud möjligt, så vore det väl bättre,

om Gud befriade oss från den fria viljan?

- 
Då skulle det nog bli slut på helvetet 

- 
men också på himmelen!

- 
Ni har rätt. Men våra predikanter ser inte så på saken. De påstår,

att de fördömda är fulla av den bittraste ånger; men att Gud säger:
>Nej, nu är det för sent . . .r>

- 
De påstår med andra ord, att Guds karlek inte är gränslös. Det

är blasfemi; det är att göra Gud till en hämndlysten despot.

- Jag tackar pastorn för detta samtal. Födåt mig, om jag säger, att
mycket fortfarande står oklart för mig. Jag måste ha tid att tänka över
det.

- 
FarväI, unge vän! Tänk över sxksn 

- 
men framför allt bed!

Tron är inte ett resultat av logiskt tänkande; detta kan endast utrota en
del hinder på vägen. Tron är själv en Guds gåva. Vi måste bedja om den i
ödmjukhet och tillförsikt.

A. l. Lutz OP
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ERIK DEN HELIGE
LEGEND OCH VERKLIGHET

'l] rik den helige hör till de klassiska problemen i nordisk hävdateck-
lning. Hans regering inföll i den historiens gryning, frän vilken vi

äga ytterst få samtida dokument. Man kan förundra sig däröver: han
var ju en obetydligt äldre samtida exempelvis till Fredrik Barbarossa,

vars liv belyses både av krönikor och brev i överflöd. Det är en påmin-
nelse om, huru sent Sverige trädde in bland västerlandets kulturnationer;
också över Danmark och Norge, över Valdemar den store och konung
Sverre faller historiens ljus långt klarare än över svenskt 1100-tal. Förut-
sättningarna för det historiska materialets bevarande ha givetvis där varit
gynnsammare; men så har icke heller Sverige någon motsvarighet till
Saxo och till den isländska historieskrivningen.

Vad Erik den helige beträffar, var allt gott och väl, så länge man
skänkte den hagiografiska litteraturen tilltro. Erik den heliges legend är
alltför kand for att tar.va ett återgivande i detalj. I stort sett står där
följande: FIan var av kunglig ätt och upph<;jdes enhälligt i Uppsala
till konung. Han byggde kyrkor, bättrade och utvidgade gudstjänsten,
framför allt i Uppsala, vars domkyrkobygge han befordrade. Han ägnade
sig åt sitt rikes styrelse, och stiftade rättvisa lagar, han reste omkring i
landet, gjorde sämja mellan tvistande, befriade de förtryckta, styrkte
de rättrådiga och förföljde de ogudaktiga, ga:v \tar och en hans rätt och
efterskänkte konungens del i sakörena. Han levde ett fromt liv och späkte
sin kropp efter tidens sed. Han kämpade mot trons och rikets fiender,
och ledde jämte Uppsalabiskopen Henrik en härfärd mot finnarna, som
slutade segerrikt med att kristendomen infördes i deras land. I tionde året
av hans regering uppreste sig slutligen mot honom den danske konunga-
sonen Magnus, som gjorde anspråk på riket som sitt mödernearv. Denne
sammansvor sig med en av rikets främsta män och andra anhängare,
överföll honom Kristi himmelsfärdsdagen i östra Aros (nuvarande Upp-
sala), medan han hörde mässan, och dödade honom därefter i strid.
Flans martyrium skedde, tillägger legenden, den 18 maj 1160 i påven
Alexander III:s tid.

Trots den klart panegyriska tendensen accepterades legenden länge av
hävdatecknarna. Men i slutet av 6örra seklet vaknade den historiska kriti-
ken och gick med nya vapen till attack. Det var Knut Stjerna som 1898
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i vad han kallade en >>sagohistorisk studie> gjorde Erik den helige till
närmast en produkt av den fromma fantasin.

Stjernas uppträdande gav anledning till en debatt som kan sägas fortgå
ännu i dag. Dess viktigaste etapper kännetecknas av inlägg sådana som

K. B. Vestmans 191I och Lauritz \fleibulls t917, Jalrnari Jaakkolas 1921

och Toivo Flaapanens 1927. En avhandling av Einar Carlsson göt 1944
ny olja på elden: i diskussionen har redan deltagit snart sagt hela Sveriges

forskarelit. Samtidigt har Sture Bolin i Spenskt Biografiskt Lexikon sökt
ge en syntes av den historiske Erik, och nu senast föreligger det stora

sammelverket Erih- den belige, bistoria, kult, relik"er, där frarnför allt in-
läggen av Knut B. Vestman och Nils Ahnlund i detta sammanhang till-
draga sig intresse. Och vi behöva icke frukta för att diskussionen därfor
skulle vara avslutad.

Man kan tycka att alltfor mycken trycksvärta slösats på. frågan. Utan
tvivel har även mycket skarpsinnighet ödslats till ringa nytta, beroende

pä att vederbörande varit alltför litet insatt i medeltidens förhållanden.
Å andra sidan har forskningen just genom debatten gjort stora framsteg.

Nya dokument ha framdragits och de gamla ha prövats med kritikens
vapen. Här har den kritiska s. k. Veibullska skolan, också där den skjutit
över målet, verkat banbrytande. Händelserna i Sverige ha ställts i nordiskt
och europeiskt perspektiv; det har icke minst varit \Testmans förtjänst.
Slutligen ha forskare som Jaakkola, Haapanen och Toni Schmid bidragit
med att draga frarn och tolka det liturgiska materialet.

Frånsett legenden är det mycket litet som källorna veta om Erik den

helige. Det tidigaste vittnesbördet är från hans son, konung Knut Eriks-
son (1167-96), som i ett brev nämner sin fader som konung. En påve-
bulla av Celestinus III (1191-98), ställd till Knut Eriksson, säger att
dennes fader, ryktbar i åminnelse, dödats av sina fiender. Följande uppgift
möter i ett missale från Vallentuna kyrka i Uppland, vilket bär ärtalet
1198: där står >>Flericus rex> (konung Erik) den 18 maj bland helgonen
i kalendariet.

Den norska Sverresagan, som fick sin slutliga form omkring 1220 och
f.örtjånar gott vittnesbörd för sin trovärdighet, meddelar att konung
Sverre äktade en dotter till >sveakonungen Erik Jedvardsson, den helige,
som vilar i skrinet i Svitjod i Uppsala>. Den föga yngre konungalängden
i Västgötalagen är något utförligare; den säger om Erik att han blev
alltf<;r tidigt avdagatagen och att han gjorde ett gott föredöme medan

han levde. >Nu är hans själ i ro med Gud och hans änglar, och hans

ben vila i Uppsala, och har dfu tett och uppenbarat månget fagert.
järtecken med Guds nåd.> Från l2J6 ha vi så en påvebulla som om-
nämner den helige Eriks grav i (gamla) Uppsala kyrka och den folk-
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massa som plagade strömma dit för att vörda honom på hans festdag.

Genom samma bulla beviljade påven avlat (efterskänkande av timliga
syndastrafi) ät alla som då kommo dit for att göra bot; detta innebär
tvivelsutan ett erkännande av helgonkonungens kult. När Erik den

heliges reliker skrinlades och överfördes till den nya domkyrka, som i
slutet av seklet restes i det nuvarande Uppsala, är en omtvistad fräga, pL

vilken vi icke här skola ingå. Alltnog, från denna tid utbreddes hans

kult snabbt över Sveriges rike och Skandinavien. S:t Erik blev rikets
förste skyddspatron och hans namn ett palladium för det medeltida
Sverige.

Men man måste erkänna, att kunskapen om hans liv på basen av det
ovan angivna materialet är i magraste laget. Därtill komma ett par upp-
lysningar, som synas ställa honom i en helt annan dager än legenden. En
omkring 1200 skriven cistercienskrönika berättat, att abboten och mun-
karna i det nygrundade klostret i Varnhem i Västergötland på sin tid
utsattes för trakasserier av drottning Kristina, konung Eriks av Sverige
gemåI, så att de till och med lämnade klostret. Senare blevo konung
Erik och hans drottning dock omstämda, och klostret upprättades på

nytt som en filial av Alvastra. Ännu värre är, att man på Erik den helige

tillämpat en bulla riktad till konung Knut Eriksson, där påven uttalar
sin förtrytelse över att >somliga börjat som helgon vörda en man, dödad
i rus och dryckenskapr.

Vad skola vi då säga om Erikslegenden. Det är icke minst härom
striden stått het. >Den medeltida helgonlegenden är numera allmänt
erkänd såsom en av tidevarvets värdelösaste litterära produkter, när det
gäller att fastställa historiska fal<ta>, skrev ännu 1940 en av den kritiska
skolans förgrundsmän. Och han tillade: >Erikslegenden är en av denna
litteraturs tarvligaste produkter. Dess framställning är utformad efter
tidens abstrakt typiska fromhetsideal, delvis genom rent plock frän äldre
legender.> Faktum är, att den medeltida hagiografiska litteraturen ut-
märker sig för en säregen panegyrisk stil och typiska vändningar. Bland
annat L. Veibull och Jaakkola ha även uppvisat Erikslegendens litterära
beroende av äldre både skandinaviska och engelska förebilder.

I alla fall har legendens ålder sin givna betydelse. Genren må vara hur
värdelös som helst, om Erikslegenden är gammal, kan den inte vara helt
hopfantiserad. Ju närmare den står sitt föremåI, desto mera bunden har
författaren varit av notoriskt kända fakta. Den äldsta fullständiga hand-
skriften är från 1344; de mest återhållsamma kritikerna medge att den
kommit till i slutet av 1200-talet, andra forskare, främst Einar Carlsson,
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tillskriva den avsevärt högre ålder. Förmodligen ha båda parter rätt:
texten kan knappast till sin nuvarande avfattning vara frän äldsta tid,
men å andra sidan är det obegripligt att Erikskulten i hundra år skulle
klarat sig helt utan legend, dvs. egna lektioner i matutingudstjänsten.
Och nu komma vi till sakens kärna: vad är en legend? Det är en sak
som inte heller den >konservativa> skolan riktigt tagit till tals.

För det första bör man frånse från ordets moderna betydelse, som ställer
legend i klar motsats till historia och verklighet. Sedan finns det många
slags legender i medeltida mening, från S:t Göranslegenden till exempelvis
Ludvig den heliges ,legend, - 

j^, här bli citationstecken nödvändiga
just för att undvika missförstånd - den sistnämnda ger nämligen en
panegyrisk men i kyrkligt hänseende träffande bild av den franske helgon-
konungens liv och gärningar.

Vi måste framför allt skilja mellan olika litterära genrer. Det finns
legender med anspråk på historisk verklighet, och sådana blott och barr
med uppbyggligt eller underhållande syfte. Till de sistnämnda höra medel-
tidens s. k. exempla, mer eller mindre sannfärdiga anekdoter, avsedda

att illustrera prästernas och munkarnas predikningar. Av blandad karaktår
är den kända Legenda &ure&, populära helgonberättelser, okritiskt sam-
lade vissedigen i den tanken att de återge verkliga händelser, men avsedda

framför allt till uppbyggelse. Slutligen ha vi de biografier, som skrivits
för att till eftervärlden bevara minnet av heliga män och kvinnor; bland
dem bilda de biografier en särskild kategori, som uppdelade på s. k.
lektioner ingå i kyrkans officiella gudstjänst. Dessa sistnämnda utgöra
ett slags kyrkligt sanktionerade lovtal, och göra åtminstone anspråk på
att Yara historiska.

Alla dessa biografier, både de privata och de officiella, äro av högst
växlande värde. I synnerhet den tidigare medeltiden var lättrogen, och
vad man fantiserade ihop om antikens helgongestalter, en Georg, en

Kristoffer, en Margareta, är icke sällan rena fabeln. Annat är det då det
gäller personer som stå levnadstecknaren närmare i rum och tid. Redan
från karolingisk epok känna vi vederhäftiga >legender). Senare prestera

cluniacenser, cistercienser och tiggarordnar mönstergilla sådana. Sedan

påvarna från 1000-talet börjat kräva ett kanonisationsförfarande för
proklamerandet av nya helgon, gör man sig alltmera möda att i enskild-
heter klarlägga vederbörandes liv och gärningar. Det är givet att den
panegyriska tendensen fortfar att vidlåda helgonvitae och lektioner, men
den gäller ftamf.ör allt urvalet, belysandet och motiverandet av de fakta
som återges, den rubbar icke själva fakta. Vad som bjudes är sanning,
men kanske icke hela sanningen. Därutinnan påminner denna litteratur
om vår tids parentationer och nekrologer.
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Också i avseende på sin legend hc;r Erik den helige hemma i en över-
gångstid. Han har aldrig blivit kanoniserad. Vi veta bara att han åt-
minstone 1198 fanns införd bland Uppsala ärkestifts helgonr den 18 maj
lästes hans mässa och tidegärd i stiftets kyrkor, och även om man mot
förmodan skulle underlåtit att på sedvanligt sätt avf.atta en legend för
lhurgiskt bruk, har man svårligen åtminstone i Uppsala undgått en hän-
visning till hans liv och verk i predikan för klerus och folk. Uppsala
domkapitel var på denna tid regulärt, dvs. sammansatt av munkar eller
reguTåra kaniker, vilkas främsta uppgift var Opas Dei, gudstjånsten. Det
är desto otroligare att man icke i en sådan korporation skulle bevarat
minnet av hans levnad.

Det rimofficium, som i slutet av 1200-talet diktades till S:c Eriks ära,

bär, som F{aapanen visat, starkt dominikansk prägel. Detta gäller icke
legenden, dvs. officiets lektioner, som närmpst ha äldre skandinaviska
och engelska förebilder. Också detta visar hän på dess högre ålder. Sam-
tidigt måste vi beakta att de män, som slutligt utformade S:t Eriks kult,
horde till en generation som redan skolats i kanonisationsprocessernas anda.

De återgåvo troget vad de trovärdigt berättat erforo, och de lade intet
till av falskhet eller lögn, för att citera en av dem själva. Vi underskatta
också lätt den tidens kunskap om det förgångna. De islandska sagorna

vittna om nordbornas förvånande sinne för biografiska och genealogiska

sammanhang. Förstörelsen hade inte heller ännu gått ut över domkyrkor-
nas och klostrens arkiv på samma sätt som senare. Vad Uppsala ärke-
biskop påbjöd för sitt domkapitel och sitt prästerskap att läsas om en

av rikets konungar som levde tre släktled tillbaka, stamfar även för den
regerande ätten, kunde inte bestå av rena fabler.

Erikslegenden gör m. a. o. mot bakgrunden av detta i stort sett ett
trovärdigt intryck. Den berättar inte om drakar eller luftfärder, inte
ens något annat märkvärdigare mirakel. Den betjänar sig väl av typiska
litterära vändningar, liksom för övrigt både de påvliga bullorna och de

isländska konungasagorna. Den överdriver kanske dygder och välgär-
ningar, den förtiger säkert åtskilligt. Men vad som står dät år icke av

den art, att det icke just skulle motsvara, vad man i mitten eller slutet
av 1200-talet visste om helgonkonunSen, och ansåg värt att sammanfatta
i matutingudstjänstens lektioner. Även då man dömer skildringen av
tidstypiska dygdeövningar som schablon, bör man komma ihåg, icke
blott att tiden krävde att helgonen i litteraturen ägde dessa dygder,
utan också att dessa helgon faktiskt övade dem.

Förutsatt att man alltså i det stora hela accepterar Erikslegenden, har
man ändå inte utan vidare klarat alla problem. Hur gär d,et exempelvis
med förföljelserna mot Varnhems kloster, och med påvebullan om dryckes-
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hjElten som vördades som helgon? Dessa problem äro icke de enda som

återstår. Bland andta ha vi där frägan om korståget till Finland, vars

sekelminne vi i år firat - troligtvis tre är för tidigt.
Till dessa frägor skola vi återkomma i en följande artikel.

larl Gallön

NYTT BIBELTEOLOGISKT VERK
OM KÄRLEKEN

C. Spicq O. P.: Agafiå, lrolögomånes å ane 6tude de tbäologie nöotesta-
mentaire. (= Studia hellenistica ed. L. Cerfaux & V. Peremans, 10.) 227*xu s.

Louvain, 19tt, E. Nauwelaerts. Publications universitaires de Louvain.

J) rt.t Ceslas Spicq av dominikanorden, som för nårvarande är en arr

I professorerna i den Heliga Skrift vid det katolska universitetet i Fri-
bourg i Schweiz, har gjort sig kend bl. a. genom sina grundliga under-
sökningar av flera av Nya testamentets brev. Varje nytt arbete av denne

framstående forskare måste noteras som en händelse i den teologiska veten-
skapens värld. Måhända kommer hans senaste bok att äd,raga sig etc
alldeles speciellt intresse i Sverige. Liksom det livligt omdebatterade lun-
densiska verket Eros och agape vill nämligen p. Spicqs arbete redogöra
för kärlekens väsen och beskaffenhet enligt de nytestamentliga skrifterna.
Jag hoppas att kunna ge en föreställning om innehållet i den nyutkomna
första delen av arbetet, vilken är tänkt såsom en inledning och behandlar
kärleken hos de grekiska och hebreiska föÅattarna före Kristi tid, och
dessutom väcka läsarnas intresse för den planerade fortsättningen av
verket, vilken skall behandla Kristi och apostlarnas lära om kärleken.

Den klassiska grekiska litteraturen använder fyra olika ord för att
uttrycka begreppet kärlek.

Verbet stergo och det motsvarande substantivet storge betecknar den
naturenliga, instinktbetonade hänsla som råder mellan familjemedlemmar
och som knappast tar hänsyn till det älskade föremålets värde. Någon
frihet och någon möjlighet att vålja ligger inte till grund för denna
spontana känsla, vars objekt uppfattas som en del av det egna jaget.

Ordparet erao och eros betecknar den sinnliga lidelsen, vilken ofta
handlar i strid mot förnuftet.
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Under förnuftets lydno scår däremot den känsla, vilken betecknas med
substantivet filia och verbet fileo. Hfu är det fråga om en sympati, som
råder mellan likar och förutsätter ett mått av livsgemenskap, tillräckligt
stort för att tillåta en ömsesidig uppskattning och beredvillighet att
dela varandras fröjder och sorger. Det var en dylik f ilia som de grekiska
regeringarna sökte befräm;'a medborgarna emellan genom att anordna
gemensamhetsmåltider - förebilder till de kristnas kärleksmåltider.

Intet av de tre uttrycken storge-stergo, eros-erao eller fi.lia-fileo blev
i större utsträckning använt av dem som till grekiska översatte Gamla
testamentets eller som på detta språk författade Nya testamentets skrifter.
De hade nämligen alla ue en mänsklig prägel och var föga lämpade att
beteckna den övernaturliga kärleken. Det blev alltså ordet agapao, det
fjärde av de grekiska uttrycken för att älska, som dessa skriftställare
valde.

Verbet agapao, vars substantiviska motsvarighet i klassisk grekiska heter
agapesis, i Bibelns grekiska vanligen agape, användes i de homeriska dik-
terna bl. a. för att uttrycka det varma mottagande man beskär en efter-
langtad gäst, särskilt en familjemedlem, när denne efter en lång bortovaro
ätefi.fu sin plats vid den husliga härden. Hos de grekiska vältalarna på

400- och 300-talen, en Isokrates, en Demostenes, betyder ordet ,rvara
tillfredsställd med>, >finna behag i> och förutsätter ett värdeomdöme
såsom upphoY till känslan.

Ännu tydligare har Aristoteles framhållit att agapesis grundar sig på

uppskattning och att föremålets värde står klart för den som hyser en

känsla arr detta slag. Han talar'sålunda om dem som >älskar> det liv
som består i kroppsliga njutningar. Ett värde, förment eller verkligt,
har urskilts, och en farkarlek har uppstått. Som agapesis betecknar han
emellertid även en välgörares mera omotiverade känsla eller en konstnärs
tillgivenhet för sitt verk. Denna kärlek ger för intet och finner glädje
i att ge. Dess uttryck är välvilja. FIos den, som blivit föremål för väl-
vilja, uppstår en motsvarande känsla, grundad på tacksamhet och på

uppskattning av välgärningar, och även den kan uttryckas med orden
agapao och agapesis. Liksom givarens karlek vill mottagarens ta sig ut-
tryck i handling, i gentjänster eller åtminstone i välgångsönskningar.

P. Spicq, som med utförliga och kulturhistoriskt kommenterade citat
belyst de grekiska prof.anförfattarnas uppfattning av kärleken och deras

försök att beteckna den, övergår till att behandla kärleken enligt den
på 200- och 100-talen f. Kr. utförda grekiska översättning av Gamla
testamentet, som går under namnet Septuaginta. I denna bibelöversätt-
ning användes ordgruppen agapao - agape, agapesis även där profan-
författarna skulle ha föredragit något av de tre andra uttrycken. Den
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betecknar sålunda Abrahams kärlek till sin son Isah och Isaks kärlek
till sin hustru Rebecka, och den betecknar tillgivenheten mellan vännerna

David och Jonatan. Sålunda får ordgruppen i Septuaginta all den biton
av ömhet som den vanligen saknade i profangrekiskan, och när den över-
föres till den religiösa vokabulären berikar den denna med en betydelse-
full nyans. Den agape, varom bibelöversättarna talar, resulterar i för-
nöjelse, frid och gladje, och ordet kan alltså rentay användas för att
beteckna även dessa känslor: ,glädjens stad> blir till >den älskade stadenn.

Framför allt är det kärleken till Gud som bereder gledje. Redan gamla
förbundets trogna har känt en glädjens saligprisning, ty de visste ju att
>alla de som i sanning och rättfärdighet älska Flerren Gud ... de skola

glädja sig> (Tob. 14 7). Kärleken till Gud leder även till lovprisning.
Att älska och att lovprisa Gud blir därför liktydigt.

Agapao innebär, i Septuaginta liksom i profangrekiskan, vördnad för
det älskade föremålet. Intellektet har fällt ett omdöme om föremålets
värde och funnit det värt att älskas. Det är på grund av Davids tapperhet
som fsraels folk älskar honom. Det som man inte uppskattar, det älskar
rnan ej, och därför kan Delila förebrå Simson att han inte älskar henne,

då han ringaktar och gör narr av henne. En kärlek som har denna in-
tellektuella förutsättning måste vara fri. Den består i ett val och skulle
kunna kallas >förkärlek>. Att Gud älskar Israel, det betyder att han
utvalt det och föredragit det. På samma sätt föredrar Isak sin son Esau

och Rebecka sin son Jakob. Bruden i Höga Visan har så radikalt före-
dragit sin brudgum framlör alla andra att han för henne är den ende.

En intellektuell uppskattning är alltså förutsättningen, och den hjärtats
tillgivenhet som följer därav blir lika varm och innerlig som uppskatt-
ningen varit klarsynt.

Den första bibeltext som använder verbet agapao i rent religiös
bemärkelse är 2 Mos. 20: 6, >Jag gör nåd med tusenden, när man älskar
mig och håller mina bud>. Israel säges alltså visa sin kärlek till Gud
genom att hålla de bud, i vilka hans vilja manifesterat sig. Genom denna
kadek och genom detta sätt att omsätta den i praktiken besvarar folket
Guds kärlek. Gud har för inrer, av ren nåd, utvalt Israel. Genom hand-
lingar har han givit tillkanna denna sin förkärlek för Israel: han har
befriat, det ur Egypten och bevisat det allehanda välgärningar. Israel har
alltså lärt känna Guds kärlek. På grund av sin kännedom kan det älska

Gud tillbaka. Mot Guds fria val svarar det utvalda folkets kunskap
därom och tacksamhet. Det är verbet agapao som ger uttryck ät detta
ömsesidiga forhållande.

På inspirerade sidor har p. Spicq analyserat den gammaltestamentliga
föreställningen om gudskärleken. Israeliten är, samtidigt som han älskar
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Gud, djupt medveten om avståndet mellan sig och Gud. Han vill till-
bedja. Hela sitt liv vill han göra till ett vittnesbörd om Guds översvinnliga
hoghet och sitt eget fullständiga beroende av Gud. Han vill helga sig åt
Gud, dvs. helt avsöndra sig från allt profant för att kunna tjäna honom
allena. Hans gudskärlek blir till en kult, och till en kult som tat alla
kropps- och själsförmögenheter i anspråk. Enligt Moselagen, Psaltaren
och profetdiktningen har Jahvereligionens bekännare ingenting annat att
Ieva för än för att älska Gud. Den rättfärdiges hela liv år ett uttryck
för hans gudskarlek. Av kärlek lyder han Gud, tillbeder han Gud, håller
han Guds bud. Karleken inspirerar alla hans handlingar. Redan fAr de
grekiska profantörfattarna innebar agapesis ett förverkligande, och Sep-
tuaginta framhäver kraftigt den trofasta tjänst som är förknippad med
kärleken till Gud. Som en gäva har Gud givit lagen till människorna,
och människorna bevisar sin tacksamhet genom att, iakttaga den. De har
alltså en gäva att gengälda Guds gåva med. Gengälda Guds godhet gör
de även genom att älska sina bröder. Jahve har föreskrivit en sådan

broderskärlek. Han vill att Israels barn skall vara förenade med en familje-
kärleks band. Även främlingen skall de göra väl emot, såsom Gud gjorde
väl emot Israel i Egypten. Att göra väl emot nästan innebär alltså att
efterlikna Guds godhet. Israeliten älskar sin nästa derför att Gud älskar
honom.

Guds egen kerlek skildras med allt finare nyanser ju längre tiden
framskrider. Det antydes i Jes. 43: 4 att det ingår ett drag av uppskatt-
ning inte bara i människornas kärlek utan även i Guds - Gud gör väl
emot folket >eftersom du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och
så älskad av mig>. FIan älskar alltså sina skapade varelser d;rför att han
uppskattar deras värde. Det är en personlig kerlek han hyser. Han fäster
sig vid människorna och han avsöndrar dem för sin tjänst. FIan kan inte
undedåta att älska, ty det är hans natur att älska, och när han mani-
festerar sig, så manifesterar han sig som den kärlek han är. De bibliska
förf.attarna skildra hans ömhet och försyn såsom en vingårdsmans omsorg
om sin vingård, såsom en herdes om sina får, såsom en läkares om sina
sjuklingar. Israel skildras såsom bruden och Jahve såsom den trofaste
brudgummen, vilken aldrig kan tänkas förskjuta sin ungdomsbrud, även
om denna gjort sig skyldig till trohetsbrotr. Flans karlek är ännu säkrare
och ofelbarare än en moders. Såsom en ström av mjölk hugsvalar den
Israel.

Religiösa judiska skrifter, vilka tillkommit i Palestina vid tiden om-
kring Kristi födelse, talar om Guds och människornas ömsesidiga kerlek
och om människornas kärlek inbördes i ordalag som påminner om Gamla
testamentets och även - detta är värt att lägg^ märke till - om Nya
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testamentets skrifter. Är det texter av detta slag som påverkat de ny-.

testamentliga fiörfattarna? Eller är det en kristen interpolation vi har att
göra med när vi iDe 12 patriarkernas testamentenlaser: >Älsken Flerren
av hela eder sjäI, och må var och en älska sin nästa med trofast hjärta?>

Om den förra förklaringen förefaller plausibel nog i ett fall som detta,
så kan man inte tillämpa den, när man tar del av de bibelkommentarer
som härrör från de första kristna århundradenas rabbiner. Här liksom i
Gamla testamentet år det kädeken som inspirerar den rättfärdiges alla

handlingar. Hans kärlek till Gud tar sig uttryck i vördnad för den lag,
som är Guds gåva till Israel, hans kärlek till nästan i välgörenhet och
andra goda gärningar. Välgörenheten skildras ofta i vackra ordalag: den

är såsom en förbön hos Gud, och den som utöyar den samlar sig skatter
på en ort dit ingen tjuv kan nå. Men att man har att göra med en annan
vädd än Nya testamentets, det märker man när man hör somliga rab-
biner inskärpa att dem man skall älska, det är dem som Gud älskar,
däremot icke de syndiga, de ofromma, de orena, ty dem hatar Gud.. .

Det är nödvändigt att analysera de palestinensiska och de alexandrinska
judarnas utsagor om kärleken för att tillfyllest kunna förstå den innebörd
som ordet hade för de samtida apostlarna och evangelisterna och för
deras åhörare. En uttömmande ordanalys utgör alltid förutsättningen för
en rätt förståelse av de termer, som en religiös rörelse begagnar sig av,
När Thomas av Aquino i sin Summa theologi"e redogjorde för olika dygder
och laster, försökte han företaga dylika analyser, men det var honom
icke förunn at att ta hänsyn till annat än det latinska språkets möjlighet
att uttrycka andliga realiteter, och vad metoden beträfrar, så var han
begränsad till sin tids resurser. Vår tid har så mycket större möjligheter
att förstå den utveckling som dylika uttryck genomgått inom olika språk
och under skilda kulturella förutsättningar.

P. Spicq har utnyttjat filologiens och kulturhistoriens alla landvin-
ningar, och resultatet har blivit en ovanligt fängslande framställning,
vilken dessutom ger intrycket alr en absolut tillförlitlighet. Måtte ut-
redningar, utförda efter samma metod, efterhand företagas av alla de
teologiska termer som Bibeln betjänar sig av!

Tryggue Lund.ön
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Europeisk bekännelse

I år kunde staden Augsburg fira två
jubileer. För 400 år sedan slöts den så

kallade Augsburgska religionsf reden. Minnet
av denna är knappast glädjande. Redan
1130 hade riksdagen vid sitt sammanträde
i riksstaden Augsburg bemödat sig om att
övervinna den splittring, som banade sig
fram inom den kristna världen. Emellertid
blev Confessio Augustana, som hade utarbe-
tats som ett diskussionsinlägg för ett unions-
samtal, grunden till en >kyrka> (Asmus-
sen). Genom liiJ års fred blev klyftan
varaktig.

Augsburg fkat i fu ännu en minnesdag.
Den 10 augusti för looo år sedan blev
ungrarna slagna på Lechfeld söder om
staden. Detta för tanken till Europas stora
tid, den tid då politisk enhet och andlig
endräkt rådde i vår världsdel. Segraren vid
Lechfeld, Otto I 

- 
senare kejsar Otto den

store 
- 

byggde upp förutsättningar för den

europeiska kulturens blomstring under me-
deltiden. FIan var inte ensam därom, men
hans andel däri var stor. Kultur kräver fred
f& att kunna växa. När angreppet från
sydost slogs tillbaka, bevarades den inom-
europeiska freden - sedan den ytterligare
en gång försvarats it 732 atr Karl Martell
mot morerne. Slaget vid Lechfeld var alltså
en europeisk tilldragelse.

För att hugfästa jubileet av slaget vid
Lechfeld inbjöd den nuvarande biskopen i
Augsburg, Excellensen Freundorfer, jämte

staden Augsburg den katolska världen till
eurofeiska bekännelsedagar. Da,garm for
made sig till en glansfull förkunnelse av

katolsk tro och europeisk livsvilja. Bland
de minnesfester, som detta år firades i
Augsburg, blev dessa dagar i juli månad
kanske de mest betydelsefulla.

Tidigt om morgonen höll dar närvarande
biskopar 

- 
bland dem kardinal Vendel

från Miinchen och kardinal Gracias från
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Bombay, samt även biskop Möller från
Stockholm 

- 
pontifikalgudstjänster och

riktade apostoliska ord till de fromma. Den
helige Ulriks reliker 

- 
han var för 1000

år sedan biskop i Augsburg 
- 

bars i pro-
cession genom staden och uppställdes under
högtidliga ärebetygelser i dömen, De reli-
giösa höjdpunkterna utgjordes av en mid-
nattsmässa i dömen och en pontifikalhög-
mässa i stadion inför 60 000 människor.

Katolskt liv utgår från principer, vilka
förnuftsmässigt kan fattas. På grund härav
hölls i Augsburg flera föredrag och all-
männa diskussioner. Gustaf Gundlach SJ,

professor vid Gregorianska Universitetet i
Rom, var huvudinledare vid en diskussions-
cirkel, i vilken Europas sociala struktur
behandlades. Gundlach framhöll eftertryck-
ligt, att människan aldrig får göras till
enbart en funktion {r en apparat, varken
en totalitär statsapparat eller ett av snöd

vinning bestämt industriellt maskineri. Pro-
fessor von der Heydte (Viirzburg) ledde
en cirkel, som befattade sig med Europa
som rättsenhet. Prof. Lenz-M6doc (Paris)
och kyrkoherde Bernhard Hanssler (Stutt-
gart) talade inför en arbetskrets över ämnet
>Enheten i mångfalden i Europa>. Vid ett
av de offentliga mötena framträdde Robert
Schuman, f. d. fransk utrikesminister och
initiativtagare till Montan-Unionen, och ta-
lade om den trängande uppgiften att skapa

ett fritt och enat Europa och om det >>för-

nuftiga vågspel>> (Pius XII), som ensamt
förmår att framgångsrikt fullfölja denna.

Dr Marga Klomp6 (Arnheim, Holland),
medlem i Europarådet, som yttrade sig i
samma sak, gav de allvarliga spörsmålen en

kvinnligt mild prägel.

Alla sysselsatte sig med det nutida Euro-
pas problem. Varför talade man i Augsburg
ej med samma allvar och på samma nivå
om det gångna Europa?

Slaget vid Lechfeld skyddade ju det
gångna Europa. Europa upplevde då sin
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stora tid. I Augsburg borde därför vid
sidan av sociologen, juristen, politikern och
kvinnan även historikern ha kommit till
tals. Ej endast om temat >Sankt Ulrik>>

skulle han ha trlat, som professor Götz von
Pölnitz gjorde, utan även om temat >Eu-
ropa>.

Den som fruktar, att dagordningen i så

fall skulle ha tenderat mot världsfräm-
mande tillbakablickar eller att primitiva
reaktionära instinkter skulle ha uppväckts,
borde tänka på, att det dåtida Europa var
det kristna Europa. Den kristna religionen
har hittills sina kraftigaste rötter i vår
världsdel, Mer än annorstädes har den här
visat sin världsomspännande kraft och sin

kulturhalt. Ja, i Europa har människan
själv uppenbarat sin djupaste spännvidd på

ett så gripbart sätt som aldrig tillförne:
sin möjlighet att vara kristen, förmågan
att uppta den av Gud uppenbarade san-

ningen och upplåta sig för den gudomliga
nådens verkningar. Europas historia är ett
levande bevis på att människan, genom att
bli kristen, icke förlorar något av sin narur-
liga härlighet, uran att hennes väsens sror-
het först däri helr lyser fram. För den som

ägnar sig åt det dåtida Europa, framträder
alltså ett tidlöst Europa. En återblick i det
förgångna blir till en inblick i det eviga.
Studiet av Europas historia för oss fram till
teologien.

Det stora teologiska ordet saknades i
Augsburg. Väl nämndes mycket som nalka-
des teologiens tröskel. Men det som förnams,
uttalades icke av någon. Det som trängde
sig fram, fick ej sin teologiska förklaring.

Dock skedde något annat, som inger
hopp. Inte i Augsburg, men i samband med
Augsburgdagarna skedde det.

Pius XII skrev med anledning av de
europeiska bekännelsedagarna ett brev till
den augsburgske överherden, Excellensen
Freundorfer. Påven tänker icke blott på

Lechfeld utan nämner även lfJi års hän-
delse. Han skriver:

Man må icke förtönl<a, om Yi i sblitt-
ringen au Tysklands ocb Eurofias enlset ser

d.et saåraste öde, ailket kanile träffa det

kristna Eurofa ocb dess kultur. Får Vi, i
det Yi fiåminner Oss ilenna dag, ge uttryck
åt den förbo[pningen, att den gudomliga
Försynen rråtte länka d.en uäg, som anuisats

Eu.rofia, fram till den förlorad.e enheten?

Påvebrevet beaktades också bland icke-
katoliker. Det fanns vänliga röster bland
dem. Det Evangeliska Bayerska Kyrkorådet
tog ställning med bl. a. föl;'ande ord:

När ui euangelisLa hrisfua i tanhen åter-
kallar den far +OO år sedan undertecknade
augs bur gska religionsf re den, påtninner öuen

ui oss den trosenbet, som då gich" t'örloracl
f ör Tyskland. och Europa. Yi sörjer iläfiaer.
Emellertiil k"an Tysklanil ocb Europa endast

bjälpas au en religiös enbet, som grunilar
sig på sanningen.

FIöga instanser, såväl evangeliska som ka-
tolska, yttrade sig alltså i tal och kritik
om Europas förlorade enhet. Påven kallar
splittringen pi I i00-talet för nutidens
största nöd - i vilket många evangeliska
kristna skall ge honom rätt. Det evange-
liska kyrkorådet ser förutsättningen för
enheten i sanningen - i vilket även vi
katoliker med glädje instämmer.

De europeiska bekännelsedagarna har
därmed ådagalagt, att enheten i Europa inte
helt och hållet förloratt. 

*rrrrr* Ourr*

Katolsk insats i intellektuell miljö

En särskild katolsk insats i vår tids in-
tellektuella miljö bärs upp av Pax Rotnana-
rörelsen, ja, man kan säga, att Pax Romana
blir alltmera det centrala forum för den

katolska aktionen inom den speciellt aka-
demiska miljön världen runt. Därmed skall
på intet sätt den katolska verksamhet un-
derskattas, som sker på initiativ från andra
hå11, t. ex. Florens-konferensen för fred och
kristen kultur eller de Sociala veckorna i
Frankrike (jft Credo lgfl-280; 1953: 86).

Pax Romana (PR)a är den internationella

' PR får inte sammanblandas med den
efter det senaste kriget grundade katolsLa
fredsrörelsen Pax Christi (jft Credo 1954:
rsr f).
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sammanslutningen för katolska student- och
akademikerorganisationer. Den omfattar nu-
mera i två grenar 84 nationella student-
föreningar (ICMS, International Catl:olic
Mouenent f or lntellectual Students) och
över J0 nationella akademikerorganisationer
(lCMlCA, International Catholic Moae-
tnent f or lntellectaal and Cultural Af airs).
I Sverige är de katolska studenter och aka-
demiker, som är medlemmar i Academicurn
Catbolicum Sueciae (ACS), ipso facto an-
slutna till PR.

Den 2l:e världskongressen, som PR höll
den 77-2J augusti 19tt i Nottingham,
England, biöd på rnånga möjligheter att
närmare bekanta sig med denna organisa-
tions mångsidiga verksamhet, Kongressens

ämne, >Från universitetet till livet. 
- 

Den
unge akademikerns problem>>, utgjorde en

fortsättning av de frågor som behandlats på

tidigare kongresser, senast 19i2 i Quebec
( >Universitetets uppgift>> ).

I sitt programmatiska brev till kongressen

ställde och belyste den Helige Fadern de

avgörande frlgorne: Är studenten av i dag

€gentligen så väl förberedd som han skulle
vart pä, de uppgifter som väntar honom?
Men också samhället, som tar emot honom,
har bestämda plikter gentemot honom. Frå-
gorna av institutionell karaktär får inte
förleda oss att glömma de stora moraliska
frågor, som den unge akademikerns samvete

ställes inför, när han lämnar universitetet
och börjar sitt yrkesliv.

Kongressen behandlade sitt ämne i 6 ar-
betsgrupper: från srudielivet till yrket; in-
lemmandet i det offentliga livets sociala

strukturer; fortsatt kulturell bildning, spe-

ciella etiska, moraliska och religiösa problem
(när t. ex. den egna världsåskådningen krä-
ver ett ställningstagande, som nu för första
gången i livet också har ekonomiska kon-
sekvenser); den nyvunna autonomin och
tankens frihet i sin relation till kyrkans
auktoritet; grundandet av egen familj och
full insats i yrket; akademikern och det
kyrkliga församlingslivet; den ogifta eller
gifta akademiska kvinnans speciella situa-
tion.
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Mycket nytt har inte sagts på årets

kongress, men många saker har fått en ny
accent och åter ställts fram i blickpunkten,
I motsättning till tidigare PR-kongresser,
som t. ex. 19J0 i Amsterdarn (ift Credo
1950:307), låg det speciella värdet inte så

mycket i en rad stora och högt kvalificerade
tal, utan i möjligheten till lugnt och rikt
meningsutbyte. Arbetskretsarnas ledare do-
minerade inte heller genom långa inled-
ningar, utan även >>de stilla i landet> 

-eller snarare i länderna 
- 

fick komma till
tais med sina synpunkter.

Två större tal förtjänar dock särskilt
omnämnande. Sysslomannen vid \festmin-
ster Cathedral, Monsignore Vheeler, gav en

brillant introduktion i katolicismens nu-
varande läge i England 

- 
den refereras på

annan plats i detta nummer * Credo. PR:s
president under de gångna åren, Sir Hugh
Trylor, Dean of the graduate school vid
Princeton University och kemiker mcd
världsrykte 

- 
som hade avböjt en inbjudan

till atomkonferensen i Genöve för att kunna
vara med i Nottingham 

- 
öppnade kongres-

sen med ett strålande anförande över de

kulturella aspekternx i den unga akademi-
kerns liv. Det gäller, sade han, att mindre
tänka på apologetik och mera på apostolat,
särskilt genom personligt vittnesbörd; att
vara den kämpande kyrkans wantgarde;
att genom sin fackliga skolning fylla de

uppgifter, man konfronteras med. 
- 

Till
Sir Taylors efrertrådare som president för
PR valdes professorn i rättsvetenskap vid
IJniversitetet i Utrecht, t$f. P. J. Pompe,

som redan i många år hört till rörelsens

mest aktiva och inspirerande gestalter.

PR:s betydelse i kyrkans ögon under-
ströks 

- 
förutom genom påvens brev 

-särskilt genom närvaron av den Apostoliska
delegaten för Storbritannien under hela

kongressen och Kardinal Griffins avslutnings-
predikan i Vestminster Cathedral. Det fak-
tum att vid sidan av en rad andra interna-
tionella organisationer även UNESCO hade

skickat en officiell representant, prof. Bele-
liradek, visade ytterligare, att PR är en

faktor att räkna med i internationella sam-
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manhang. Det var verkligen glädjande att
faststä11a, att katolska akademiker, forskare
och studenter vuxit till antal och betydelse,

som t. ex. i de anglosaxiska länderna, i Hol-
land och Tyskland, att de kan göra sig

gällande inom sina respektive länder såväl

som inom det internationella, religiöst in-
differenta, intellektuella livet.

Dagtrna innan kongressen i Nottingham
hade de officiella delegaterna for de till PR

anslutna studentorganisationerna (ICMS)
sitt årsmöte i Ratcliff College nära Leicester.

Stort intryck gjorde där särskilt rappor-
tern4 om PR:s arbete i de asiatiska länderna.

Det i PR:s regi tillkomna och arbetande

>Asian Seminar>> blir alltmera ett viktigt
centrum för organisationens tillväxt i Asien.

Vid förra årsskiftet samlades på dess ini-
tiativ 75 delegater från Burma, Ceylon, Fi-
Iippinerna, Honkong, Indien, Indonesien,

lrpan, Ma,lzya Nya Zeeland och Pakistan i
Loyolacollege i Madras kring ämnet >>Ka-

tolska studenter och de asiatiska universite-
tens nu pågående omgestaltning>. Där
framhölls, att de inbördes skillnader och
tvistigheter, som under kampen för den
nationella självständigheten åsidosatts, nu
framträder igen, och att till de främsta
problemen måste räknas frågan om med-
borgerlig likställighet, proletariatets avskaf-
fande och inte minst den kommunistiska
ideologiens inflytande på både universitets-
folket och befolkningen i övrigt. Vad uni-
versiteten beträffar, fastställdes, att de både

i ämnesval och undervisningsmetoder i allt-
för stor utsträckning är maktinstrument i
statens hand. Man krävde, att de inte bara
skulle förmedla kunskap utan forma person-

ligheter. Vidare påpekades, att somliga uni-
versitet är föt >västerländska>, medan
andra är för nationalistiska och isolerade,

För katolikerna vid universiteten uppställdes

som första Lrav facklig kompetens och le-
vande religiöst vittnesbörd. 

- 
Dessa veckor

i Madras har blivit en inspirations- och
kraftkälla för de katolska studenterna i de

asiatiska länderna, Att detta arbete i Asien
inom hela rörelsen anses som den viktigaste
för närvarande underströks kraftigt också

därigenom att den indiske naturvetaren dr

J. Kuriacose omvaldes med acklamation till
president för PR:s studentavdelning.

PR;s egentliga aktion syns i övrigt kon-
centreres till de olika undersekretariaten och
andrr fackligt orienterade grupper. Sir
Hugh Taylor redogjorde t. ex. för de ar-
betsgrupper, som i England och USA be-
handlar gränsfrågorna mellan naturveten-
skap, filosofi och teologi, vidare för verk-
samheten bland ingenjörer och liknande
med syfte att i dessa kretsar aktivera det
intellektuella, kulturella och religiösa livet,
för att de i sin tur skall kunna göra en

liknande insats hos arbetarna.
Av undersekretariaten, som har till upp-

gift att inom de olika nationella förening-
arna samla respektive fackfolk till diskussion
och samarbete, framstår sekretariatet för
konst och det för social skolning och aktivi-
tet som de mest fruktbara.

Sammanfattande kan sägas om PR:s
verksamhet, att den under de senaste åren
lyckats utvidga sin gruppbildning till allt
flera länder och högskolor, inte minst också

till akademiker av olika yrken, som inte
lever i universitetsstäderna, Som en naturlig
foljd darav har allt flera lokala och regio-
nala publikationer sett dagen och regionale
möten hållits. Under diskussionens lopp blev
visserligen också hela den problematik up-
penbar, som en sådan världsorganisation
innebär med sina många till sin karaktär
ibland rätt så olika föreningar (som t. ex.

tyska katolska korporationsstudenter och
marianska studentsodaler från Sydamerika),
som är verksamma i så vitt skilda miljöer
som t. ex. Malaya, Sverige, Irland. Men på

det viset blev utbytet av diskussionerna vida
mera givande än man kanske hade väntat,
och de gemensamma religiösa och apostoliska

idealen, det ömsesidiga förtroendet och den

gemensamma viljan till samförstånd var i så

hög grad förhärskande, att det arbetspro-
gram, som uppsrälldes för det nye itet,
lovar att bli lika fruktbärande som de tidi-
8are.

Den som vill ha närmare detalier om

årets kongress och det kommande arbetet
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inom PR, hänvisas till det skandinaviska

medlemsbladet Litterae, som utkommer på

Arne Frost-Hansens forlag, Köpenhamn K.

Peter Hornang SJ

Rio de Janeiro 1955

Den trettiosjätte internationella eukaris-

tiska kongressen, som hölls från den 19 till
4 juli 19tt i Rio de Janeiro (Brasilien),
>>vid samma tid som de fyra stora företog
ett mer eller mindre lyckat försoningsförsök
i Genöve>, var 

- 
skriver Orientierung

(19if, nr 16) 
- 

ytligt sett den största
triumf för den i Hostians gestalt dolde him-
melens och jordens Konung, som en euka-

ristisk kongress någonsin upplevt. De mer

än 20 000 utländska pilgrimerna försvann i
mängden av de 400 000 brasilianska kon-
gressdeltagarna. För första gången i sin hi-
storia tycktes hela Brasiliens folk verkligen
vara enigtl till och med i den evlägsnaste

urskogen fanns det knappt en inföding som

inte på något sätt intresserade sig för detta
enastående evenemang.

Brasilien upplevde just då häftiga val-
strider inför de förestående president- och
municipalvalen. Men gladjande nog av-
bröt alla partier och grupper valkampanjen
medan kongressen pågick, Det historiska
Orangepalatset ställdes till förfogande för
påvens legat, kardinal Benedetto Aloisio,
som regeringens och folkets speciella gäst. I
hans följe befann sig bland andra dignitärer
också de av Per6n utvisade prelaterna, Ma-
nuel Tato, biskop coadjutor av Buenos Aires,
och Msgr Ramon Carlos Novoa, den argen-
tinska huvudstadens domprost. Också de

stora fackföreningarna lovade att delta i
kongressen, lt0 000 hamnarbetare och ma-
skinister avbröt under kongressen den just

pågående lönestrejken, och i långt fredligare
stämning togs efteråt löneförhandlingarna
upp på nytt.

Den jättelika plats, där de viktigaste till-
dragelsernr under kongressen ägde rum, hade

havet fått släppa till. På t00 000 turer
fuaktade lastbilar bort en tredjedel av Sankt
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Antoniusberget och vräkte det ner i havet.

På så sätt uppstod ett nytt område på

390 000 kvadratmeter som fungerade som

festplats. En miljon troende deltog i kon-
gressens öppnande den l9 juli. Dagen därpå

celebrerades på själva platsen kongressens

första högmässa av den spanske kardinalen
Fernando Oniroga y Palacios under delta-
gande av omkring 7tO 000 troende och
många prelater, bland dem 18 kardinaler 

-grannlandet Argentinas biskopar var där-
emot förhindrade att näwrra. Samma dag

öppnades också en utställning för religiös
konst och en missionsutställning, som visade

bland annat ett tusental alster av indianer-
nas konst och omkring tusen fotografier
från brasilianska indianmissionärers verk-
samhet, omfattande 31 distrikt, som sträc-
ker sig ända ned till det fruktade >gröna
helvetet> i Amasonbäckener.

Vid första dagens kvällsmöte på festplat-
sen gav en lekman, dr Alceu Amoroso,
Lima, en ivrig representant för den ännu

svagt utvecklade katolska pressen i Brasi-

lien, huvudrapporten om förverkligandet av

Kristi eukaristiska rike i vår tid, som är så

full av osäkerhet och politisk spänning.
Ännu en lekman framträdde som ende ta-
lare vid plenarmötet den 23 juli: senator
Armado Carr,ata, den store banbrytaren för
kristlig demokrati på brasiliansk botten,
ordförande för de sydbrasilianska katolska
akademikerna.

Der 2l juli hölls särskilde sammanträden
för de Marianska kongregationerna, då je-

suitpatern Paulussen, vicedirektör för de

Marianska kongregationernas världsförbund,
ingående utlade det av den Helige Fa-

dern förra året utgivna programmet: >Elit
och inte massa är det marianska idea-

let.> Ett särskilt omnämnande förtjänar det
av benediktinpatern Marcos Barbosa förfat-
tade sakramencala festspel, >Arbetaren och
eukaristien>, son uppfördes på den väldiga
sportplatsen Maracana. Alla 16 000 med-
verkande horde till den katolska arbetar-
ungdomen; ett litet tecken på att, tack vare

arbetarcirklarnas och JOC:s verksamhet,
den katolska arbetarrörelsen börjar rycka
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fram också i Brasilien. Festspelet avslutades

med en talkör, framförd av 100 unga arbe-

tare, över arbetets värde. För de föga bil-
dade och framför allt på det religiösa om-
rådet okunniga arbetarna i miljonstaden Rio
var detta festspel en åskådlig katekesunder-
visning.

Eukaristins offerkaraktär och den hela

världen enande kraft, som utgår från >En-
hetens sakrament>, kom den 22 juli till
uttryck i en korsvägsandakt för den för-
följda kyrkan bakom järnridån 

- 
kanske

det inslag i kongressen, som gjorde det star-
kaste intrycket. Ett stort antal kors, som

bars i spetsen för pilgrimsskaran, symbolise-
rade de enskilda länderna, som lider under
det kommunistiska förtrycket. Den förvi-
sade litauiske biskopen Yinzenz Brizgys bad

stationsbönerna. Vid slutprocessionen med
Sakramentet hade deltagarnas antal i jäm-
förelse med öppningsfirandets fördubblats.
Man talade rent av om en massans omvän-
delse. Pilgrimerna tycks alltså inte förgäves

ha tillbragt hela nätter i stilla bön inför
det Allra Heligaste framför kongressaltaret
och i miljonstadens alla kyrkor.

Church of England och Church of
South India

I början av juli lgJJ fa,ttade de båda

>convocations)> av den anglikanska kyrkan
i Canterbury och York ett beslut, som har
stor betydelse för den ekumeniska rörelsen,
men som på samma gång syns ha ökat den

inre spänningen inom den engelska kyrkan
sralv.

Det rör sig om Church of Englands för-
hållande till den 1947 grundade Church of
South India (CSI), en syntes av episkopala,
presbyterianska och kongregationalistiska
uppfattningar om Kyrkan. Redan på Lam-
bethkonferensen 1948 

- 
med 329 angli-

kanska biskopar från alla världsdelar som

deltagare * hade omkring 13 i biskopar
varit beredda att godkänna CSI:s författ-
ning, men då sl biskopar nedlagt sin röst,

lyckades en minoritet av ungefär 94 bisko-
par att genomdriva ett bordläggningsbeslut.
Detta innebar emellertid inte alls, att man
förkastade de vigningar som i CSI före-
tagits av anglikanska biskopar.

Sammanslutningen av den presbyterianska

och kongregationalistiska missionen i Syd-
indien med den anglikanska kyrkans där-
städes till en enda kyrklig organisation hade

skett på grundval av i huvudsak följande
punkter: erkännandet av Gamla och Nya
Testamentet som högsta och avgörande tros-
norm, vilken innehåller allt som är nöd-
vändigt för frälsningen; av den apostoliska
och nicenska trosbekännelsen; av dopets och
nattvardens sakrament som de nådemedel
genom vilka Gud verkar i oss; av det histo-
risLa episkopatet i någon rättslig form, men
med den uttryckliga förklaringen, att 

^c-
cepterandet av biskopsämbetet inte skulle
innefatta förpliktelsen till en bestämd in-
terpretation av dess teologiska karaktär.
Beträffande ordination av >präster> fast-
slogs, att den skulle ske genom handpålägg-
ning av en anglikansk biskop tillsammans
med presbyter från reformerta resp. pres-
byterianska församlingar. Vid ordination av

en biskop skulle åtminstone tre biskopar
medverka.

I CSI finns nurnera 540 (av i allt 839)
presbyter och diakoner som är ordinerade
enligt denna överenskommelse. Därför
kunde det på de ovan nämnda >convoca-
tions>> än mindre än tidigare i Lambeth bli
tal om ett ogiltighetsförklarande av dessa

vigningar. Tvärtom ansåg majoriteten, atr
ett slutgiltigt avgörande nu var påkallat,
dels av teologiska skäl och dels med tanke
på CSI:s vidare utveckling. Man beslöt
alltså, att på grundval av den överenskomna
kyrkoordningen vigda biskopar, presbyter
och diakoner skulle erkännas som >>sanna

biskopar, präster och diakoner i Guds
kyrka>> och att alla medlemmar i CSI, som

är berättigade att där begå nattvarden, vid
en vistelse i England skall få mottaga kom-
munionen i Church of England. Vidare har
biskopar, präster och diakoner i CSI lov att
med resp. stiftsbiskops medgivande predika
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i anglikanska kyrkor i England samt att där
>celebrera>, men inte tillika vid samma till-
fälle hos andra trossamfund, som de ur-
sprungligen eventuellt tillhört. Med samme

biskopliga tillåtelse får de t. o. m. i därtill
särskilt upplåtna församlingskyrkor i Eng-
land fira gudstjänst med CSI:s egen liturgi.
I övrigt skall de under vistelsen i England
celebrera mässan enligt den anglikanska
kyrkans ritual.

Enligt den tolkning, som gavs i Churcb
Times, innebär detta nya erkännande dock

fortfarande inte en officiell approbation av

CSI:s författning som sådan utan bt:- av

de enskilda prästmännen resp. deras ämbe-
ten. En >interkommunion>> mellan å ena

sidan Church of England och å den andra
presbyterianska och kongregationalistiska
samfund i själva England uteslutes ju ut-
tryckligen, Kompromissen, som gäller för
Sydindien, är nog avsedd att ge CSI vidarc
tillfelle att så småningom helt anglikani-
seras, först genom allt större utbredning av

också i anglikansk mening giltiga vigningrr
och sedan genom allt större närmande till
den anglikanska tron.

Men kommer denna utveckling att gå

mera i den evangeliskt-reformerta eller i
den anglo-katolska riktningen? Kommer
CSI att bli alltmera >protestantisk> eller
>katolsk>? Det är den fråga som djupt
oroar den utpräglat anglokatolska falangen

perspehtiu

inom Church of England, i synnerhet dem
som sammanslutit sig i >>Katolska ligan>
och i >>Samfundet för främjande av den
katolska enheten>>. Desse 

- 
som uppges

räkna I t00-2 000 anhängare bland de

14 000 anglikanska prästerna 
- 

vill avbOja

all form av interkommunion med CSI, eme-

dan den på väsentliga punkter avviker från
den anglikanska kyrkans tro 

- 
bl. a. inte

godtar den atanasianska trosbekännelsen och
vissa sakrament, som är brukliga i den
anglikanska kyrkan 

-, 
men framför allt

därför att man då skulle ge Rom rätt, när
det bestrider giltigheten av de anglikanska
vigningarna och förklarar Church of Eng-
land som en heretisk kyrka.

Huruvida denna inre spänning inom den

anglikanska kyrkan kommer att föra till
enskildas eller större gruppers konversion,
måste tiden visa. I varje fall syns hos det
romersk-katolska episkopatet i England inte
finnas någon benägenhet, att försöka ett
experiment med en anglo-katolsk med Rom
unierad kyrka bredvid den rornersk-katolska

- 
något som de anglokatoliker, vilka är

mot unionen mellan Church of England och
liknande kyrkor som Church of South
India, närmast skulle kunna tänkas vara
intresserade av, men som i själva verket
innefattar en sådan härva av problem, att
man i dag ännu inte ens ser möjligheten
att kunna försöka sig på en praktisk lösning.
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S v en S to I p e: Fru Birgitta ler.
Stockholm l9Ii, Bonniers. 298 s.

Kr. l8: f 0, 23: 
-.

>)Kan man skriva en historisk roman, som
samtidigt är spännande och gestaltar en
andlig konflikt av centralt intresse?>, frå-
gar förlagsreklamen på baksidan av Sven
Stolpes nya roman. Svaret blir ja i detta
fall. Summariskt kan man säga att Fru Bir-
gitta ler är en bra roman, till och med en
mycket bra roman, att detta inte minst
beror på att det är en spännande roman,
och att detta bland annat beror på att den
gestaltar en andlig konflikt av centralr
intresse. Men det räcker inte med ett så

summariskt omdöme. Det är skäl att tänkt
igenom två gånger hur det kommer sig, att
boken är så spännande som den är och pre-
cis hur den andliga konflikten är beskafad.

::."i: "u-tt*cn litet mer invecklat än det

Vad man ser vid första ögonkaster är
detta.

Vadstena och Vadstena kloster 1 J39. Det
kloster, som vi alla fittlfu:. oss att betrakta
som den svenska medeltidskulturens lysande
högborg har under århundradens lopp hun-
nit bli fattigt, luggslitet och skröpligt på
många vis. Respekten bland allmänheten är
på upphällningen, på sina håll förbytt i
öppet hån. Innanför murarna kryper splitt-
ringen, hatet, enfalden och svagheten allt
mer oemotståndligt fram ur vrårna. Abe-
dissan skulle ha mer än nog att göra med
att hålla styrsel på sitt eget, Därtill kom-
mer dagars möda och nätters ångest under
ansvaret för alla de övriga birgittinska
klostren ute i Europa, kämpande med lika-
dana inre påfrestningar och reformationens
yttre anlopp, Denna sega strid, i själva
verket en ständig kris för Vadstena, som är
eller bör vara en andlig kraftcentral för
hela orden, ställes plötsligt och brutalt på
sin spets genom Gustaf Vasas slag mot

klostret 1539. Kyrkorov och blodsutgjutel-
ser, handgemäng med kungens soldater i
klosterkyrkan, det blir reellt och symboliskt
slutet på Fru Birgittas skapelse i Vadstena.

Till den punkten i romanen leder icke
ett utan ett flertal konfliktfyllda händelse-
forlopp. De fördelar sig i två grupper, en
på den gamla och en på den nya sidan, men
alla är de på något vis förbundna med
klosterkyrkan och vrd den står för.

Skildringen av de människors öden som
står på klostrers sida är väl den intressan-
taste. Gemensamr för alla är desillusioncn
och oron, både innanför och utanför klost-
ret. Abedissan har inte mycket hopp om
framgång i sin kamp, men också hon kan
drabbas hårdare än vad hon själv ansett
möjligt, i det hennes mest värderade med-
hjälpare blir överlöpare. Nunnan Flelena
Hakonsdotter, romanens mest genomförda
karaktär, har en gång benådats med att se

fru Birgitta, men det enda hon skördar av
detta är systrarnas hat och hån. Thomas
Guldsmed offrar sin kärlek till en annan
kvinna för att stanna kvar och hjälpa sin
besatta hustru. En kort l.jusning i hennes
tillstånd inträder också, men mycket rik-
tigt, den efterträdes av än värre förmör-
kelse, och hon dör på hospital efter att ha
levat jämt så länge att Thomas älskade
hunnit lova bort sig åt en annan.

Att offret fu f|fÅngt och att intet slut
kan ses på lidandet, der verkar vara sum-
man av den sidan av romanen. En annan
sort av människor finns också i boken, de
som anser sig veta atr offret är fåfängt och
handlar därefter, Sällsamt nog är dessa

pionjärer för en friare livsstil tecknade med
nästan samma sympati som klostrets efter-
trupp. Konrad Lilja 

- 
en ordinär renäs-

sansodåga, tycks väl till och med förefalla
sin författare något mer intressant än vad
en läsare kan förstå. Intresset och allvaret
skärpes till när denne hjälper till art leda
en hämmad yngling till en mera positiv syn

L9t



Litteratur

på tillvaron: Herman Levardsson tar de nya
tankarna allt för mycket på allvar, mord,
kätteri och halshuggning blir resultatet.
Konrad lägger väl inte detta allt för myc-
ket på hjärtat; så gör däremot den andre
ansvarige. Herr Erik, den luteriske kyrko-
herden, är med sin förkunnelse om gär-
ningsrättfärdighetens förkastlighet och den

befriande regeln om att >synda kraftigt och
tro starkare> skulden till Hermans tragedi.
Kyrkoherden är, liksom Helena Hakonsdot-
ter på sin sida, den viktigaste figuren i den

anfallande styrkan. Stolpe har skildrat ho-
nom med tydligt engagemang i hans pro-
blemställningar. I själva verket tecknas både

hans person och hans verksamhet i ljusa

färger. Så långt det går presenteras både

hans personliga grundupplevelse, befrielsen
från den ansträngda lagiskheten genom den
homosexuella förbindelsen med prästen

Sone, och hans strävan att befria andra
från inkrökthetens och högmodets elände
med sympati. Så mycket hårdare därför
katastrofen för honom. Hermans liv öde-
lägges, hans vän Konrad visar sig vara en

tarvlig förrädare. Sone kommer tillbaka
som en försupen och brutal översittare, Den
id6 som Erik står för tycks fräta sig själv,
men innan den gjort det har den lyckats
att krossa klostret, kan det tyckas. Roma-
nens innebörd är nu emellertid en helt
annan när dessa två krafter ställas mot
varandra. Genom den insyn som Stolpe
tidigare har gett i klostrets värld blir det
klart, att slutet inte alls är den definitiva
katastrof man skulle tro. Att det finns en

väg ut, antydes på sitt vis redan av den

politiska ram på något avstånd från de

direkt inblandade, som Stolpe med lätt hand
ritar upp, det stora skeende där motsatserna
är kungen och >smålänningen>>, som på

sista sidan lovar att låta höra av sig, och
nu under eget namn 

- 
Dacke. Detta är

dock inte det väsentliga. Det väsentliga i
romanen är att den inte riktigt går ihop.
Det som det gäller att rädda är något som

kungens soldater och kyrkoherde Erik inte
kan komma åt, delvis för att de inte anar
vad det är. Abedissan har aldrig eSentligen
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kunnat vänta sig att i yttre måtto vinna
striden. Segern för hennes ideal vinnes, en

gång som så många gånger, när hon själv
stupar av ett övermått av påfrestningar, och
hennes efterträdare blir den som ingen kun-
nar tro, Helena Hakonsdotter, härdad av

livets och klostrets vedervärdighet för detta
enda. Och nederlaget i romanen, det är när
herr Erik inte befinnes ha något att ge sin

vän Flerman som beredelse inför den dad,
han delvis är ansvarig för, utan måste er-
sättas av en av munkarna från klostret.

Man har ibland med rätt och ibland med

orätt beskyllt Stolpe för att göra det för
latt för sig genom att måla i svart och vitt,
Den här gången har han snarast gjort det
svårt för sig. Med hjälp av sin större sak-
kunskap har han gett en långt svartare
bild av klosterlevernes elände än andra

svenska författare förmått. Uppenbarligen
med stöd av starkt personligt engagemang
har han bemödat sig om att göra herr Eriks
ståndpunkt rättvisa. Det är starkt gjort att
mot dessa förutsättningar och mot det yttre
skeendet lyckas med ^tt I&t/ segern gå till
den gamla sidan.

Stolpe har skrivit en bra historisk roman,
en bra teologisk roman, och en bra roman.
Som historisk roman har den sitt värde i
den på en gång realistiska och förälskade
teckningen av klostret och dess inflytande

- 
(när det gäller miljöteckningen önskar

sig annars läsaren ibland sorgser, att folket
i boken, särskilt världens barn, någon gång
finge förflytta sig annorledes än rusande,
springande, eller galopperande, att de finge
tah i annat. röstläge än skrikande, ropande,
elier rytande, och de vore något mindre
fläckiga i ansiktet).

Som teologisk roman ger boken mest ge-

nom sitt finurliga sätt att måtta slaget mot
den lutherska teorien om klosterfromhetens
förkastlighet och vådor. Det sker inte ge-

nom direkt polemik utan genom att visa,

att helgonens strävan och gärning faktiskt
inte uppvisar den egocentricitet och det
självbelåtna högmod, som av något skäl
blivit en tvångsförställning på det teolo-
giska håll Stolpe särskilt valt att bekämpa.



Litteratur

Sedan är det en annan sak, att man fort-
farande vill betvivla om det som förkunnas
nu i Sigtuna och Lund verkligen förkunna-
des på samma sätt på Gustaf Vasas tid.

Och det intressanta med boken som ro-
man rätt och slätt är alltså det fasta grep-
pet när det gäller a.tt läta den teologiska
grundsynen ge enhet och innebörd åt det
färgstarka krönikemyllret. Sven Stolpe har
med Fru Birgitta ler skrivit sin hittills bästa

roman.
L. C.

Engelskt axplock

Tbe Golden SPring (London 1954) 'tu en

självbiografisk skildring av benediktinpa-
tern och konvertiten Bede Griffiths
som visar, hur en borgerlig oxfordstudent
förlorar sin kristna tro, som han uppfostrats
till i anglikansk miljö, hur han sedan finner
sig själv genom ett klosterlikt liv i avskild-
het från världen tillsammans med två kam-
rater, och hur hans försök att på detta sätt
nå tillbaka till sin gamla tro i stället leder
honom till den katolska kyrkan och det
katolska munklivet i benediktinsk form.
Här fann han den efterlängtade enheten
mellan tro och liv, mellan bön och arbete.

Redaktören för Catbolic Herald (Lon-
don), Michael de la Bedoyere,
är en katolsk författxe som vunnit stor
popularitet. Han fick sin andliga utbild-
ning som flerårig medlem i jesuitorden och
skaffade sig genom långvarig praktik stor
talang som katolsk publicist. Som sin älsk-
lingstes förfäktar han med skicklighet och
energi, att det är den kristna lekmannens
första och främsta uppgift att inom värl-
den fylla sin >>prästerliga, profetiska och
konungsliga>> funktion, som han är kallad
till genom livsenheten med Kristus. I två
av hans senaste >>Personal Essays>> erbjuder
den första, Liuing Cbrhtianity (London
1914, Burns & Oates) mera den indivi-
duellt-personliga aspekten av tesen, den
and,ta, Tbe Layman in tbe Churcb (dets.),
mera den socialt-kyrkliga.

Alan Gordon Smith vill i sin
bok Tbe Vestern Dilemma (London 19i4,
Longmans) ge ett svar på den gamla frågan
om den västerländska kulturens kris, som
enligt honom har sin grund i motsättningen
mellan kristen och hellenistisk tradition
eller mellan >tro och förnuftigt tänkande>
och >förnuftigt tänkande i tron>. Han
finner lösningen däri, att >det som hände
1917 i Ryssland fortfarande måste motba-
lanseras av det som hände samma år i Por-
tugal>. Det är en lösning på känt engelskt
empiristiskt man6r, men här också med
hänsyn tagen till de övernaturliga kraf-

Margaret T. Monro är en god
exeget men inte av den tråkiga sorten. Ti-
digare har hon lämnat en inledning i Nya
testamentet (Enjoying the Neat Testament,
London, Longmans). 19J3 utkom på samma

förlag en kort och trots sin lärdom lättläst
inledning i det Gamla: Tbinking about
Genesis, som visar vägen genom de moderna
bibelfrågornas labyrint som stimulans till
flitig läsning inte bara av första Moseboken
utan av hela det Gamla testamentet.

Till den katolska bibellitteraturen hör
också A. H. N, Green-Armytage's
Portrait of Saint Lake (London 19Ii, Burns
& Oates) med inledning av den berömde
författaren Ronald Knox, som själv ut-
givit Ä Neu Testanent Commentary for
Englhb Reailers i samband med sin ut-
märkta, moderna engelska översättning av

Nya testamentet. Green-Armytage försöker
utifrån Lukasevangeliet och apostlagärning-
arna, med hjälp av tidshistorien och vad
som kan läsas mellan raderna, i essäform
skildra den helige evangelistens person och
litterära verksamhet.

Ärkebiskop Roberts SJ tar i sin bok
Blach Popes (London 19i4, Longmans)
ställning till ett säreget och mycket om-
diskuterat fenomen inom Katolska kyrkan:
de olika formerna av lydnadsförhållanden,
Han medger, att det kan finnas förkastliga
sådana, men visar också, att >verklig frihet
och 'emancipation' kommer bara den till
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del, som har lärt sig 
- 

ej slavisk men 
-intelligent disciplin och lydnad>. Han för-

söker att fördjupa vår förståelse för faders-

auktoriteten genom att hänvisa till Jesu
Kristi lydnadsförhållande till sin Fader.

Cl:arles Elkuortb

Danskt och annat skandinaviskt

Gyldendals Forlag har utkommit med den

s.junde upplagan av fohannes Jgr-
gensens elva korta Lignelser (Köpen-
hamn 19ii. Dkr J: 

-), 
för första gången

utgivna lS9S, få år efter diktarens konver-
sion. Dessa liknelser 

- 
Eritis sicut Deus,

Traaden ovenfra, Solens Aag, Hvedekornet,
Brpdet, Den vilde Vin, Skyggen, Giftblan-
deren, Legen, Lys i Natten, Imitatio Christi

- 
är skrivna på en utomordentligt vacker

prosa och präglade av djup levnadsvisdom.
De allmänmänskliga spörsmål, som den store
danske författaren här berör, äger i dag en

kanske mer brinnande aktualitet än någon-
sin.

På De Unges Forlag har P e t e r
Schindler utgivit en )>ny, forkortet og

forlenget Udgave> av sina >>Rejseindtryk og
Stemninger>>; KOluand og Shinnestribe (Kö-
penhamn 19Jf. Dkr. 12:50). Redan den

lockande titeln förråder, att det är en

>morsom> reseledare, som låter oss, >alle
Brgdre af Vandringsstaven samt alle dem
der mod egen Vilje maatte blive hjemme>,
på mycket originellt sätt uppleva >Balkan>,
>Fedrelandet uden Modersmaab> (Schweiz),
>Athos>>, >England>>, landet >Mellem Mid-
delhavet og Sahara>>, en >Pause paa Van-
det>, >Faraos Land>. Rev. Schindler är en

resande, som med alla sinnen öppna njuter
av själva resan, av alla de besökta platsernas

säregna atmosfär och karakteristiska detal-
jer av ting och levande varelser, men som

också med goda kunskaper i både allmän
historia och kyrkohistoria ser allt i dess

stora sammanhang. Han följer Ruskins råd,
som han citerar i slutkapitlet: att >>rejse och
samle 

- 
men ikke blot det store, sr!e,

geniale, originale og betagende 
- 

lige saa
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meget det stille, det fine, det milde, det
beskedne og upaafaldende ,.. og ikke at
holde sit utbytte for et Bytte, et Rov, men
p€nt at dele det med andre>.

Samme författare avslutar serien av sina

apologetiska skrifter (Katbolicisme; Ka-
tbolsk Kristenlia; Petrus, Pauen og Ron;
Jomfru Maria; Sakratnenterne i den ka-
tholske Kirke) li-:,ed Dpdebogen (Köpen-
hamn l9I I, Arne Frost-Flansens Forlag.
Dkr. f:8I), som bäst presenteras med hans

egna ord >>Disse Blade . . . er opstaaet af en

Rakke Taler, holdt i Danmark i Somren og
Efteraaret l9J3; de vilde garne v€re en

Vejledning for Katholiker i deres Tanker
orn Det evige Liu og samtidig give Kristne
av anden Trosbekendelse en overskuelig Idd
om, hvad Romerkirken lerer angaaende en

Rakke Problemer, der har varet forvirrende
diskuteret i Danmark kort forinden, og som

endnu volder mange religigse Sind Uro,>>

Samma förlag har utgivit som särtryck
Peter Schindlers myckec instruktiva artikel
i tidskriften Catbolica (nt l/1955) Katho-
Iicismen som Katholihkerne selu ser ilen.
Där har man i mycket komprimerad, men
klart disponerad form de väsentliga katolska
troslärorna om Frelseperspektivet; Kirkens
lerende, frelsende og rigsdanende Funktion>>

samt det rätta svaret på frågan: finns det
>>Udenfor Kirken ingen Frelse?>>

Utgivandet av böcker och skrifter om
äktenskapet tar aldrig slut. Dr J. v a n
d e r B u r g, som skrivit en hel del rätt
nyttiga småskrifter om olika trosfrågor,
har nu också utkommit lol,ed Den katolske

lere on Ekteskapet, där han på sitt klara
och kortfattade sätt lämnar upplysning om
>Aktuelle moralspprsmål (skilsmisse, fpdsel-
regulering osv.) i Bibelens og fornuftens
lys> (Oslo 19tt, St. Olavs Forlag).

Pater J. \Zo I f is b e r g SJ - 
även han

en flitig författare av vederhäftiga och
klartänkta skrifter, inte minst också på den

katolska filosofiens område 
- 

ger >en för-
sta introduktion till en katolsk äktenskaps-
rätt för lekmän>>: Egteskabet elter hatolsk
kirheret (Köpenhamn 19i i, Arne Frost-
Flansens Forlag. Dkr. 4: i0), omfattande
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kyrkolagens lära och bestämmelser om
>Ägteskabet som pagt och sakramente> och
>Den kirkelige egteskabsproces>. I det se-

nare kapitlet svarar författaren på sådana
ständigt återkommande frågor som: Varför
tar äktenskapsprocesser så lång tid? och
Vad kostar en process? Som instruktiv 

-och apologetisk 
- 

illustration tillfogas
några ryktbara >Historiske agteskabssager>>:

Philip August Il-Ingeborg av Danmark,
Henrik VIII-Katarina av Aragonien, Na-
poleon Bonaparte-Josephine de Beauhar-
nais, Vanderbilt-Marlborough, Marconi-
O'Brien.

Tbe Grail i England har bland sina olika
apostoliska företag också försökt sig på en
>popularisering> av de viktigasre moderna

- 
i traditionellt magistral stil avfattade 

-påvliga rundbreven. Der sker genom en
tolkning av huvudinnehåller på ett enkelt
och lättfattligt språk, tryckt i korta rader.
Helga Grals Gille i Sverige vill fOlja detta
lowärda exempel genom att utge sådana
översättningar på svenska. Början 

- och en
väl lyckad sådan 

- 
har gjorts med påven

Pius XI:s encyklika Casti Connubii (31/12
1930), som sammanfattar hyrkans lära om
det kristna äktenskapets väsen och konkreta
gestalt. Resultater blev det lilla htä,f.tet Detta
ör ähtenska[el (Stockholm 19iI, Ansga-
riusförlaget. Kr. 

-: 
I0), som alla katolska

ungdornar och även de redan gifta katoli-
kerna borde äga, läsa och begrunda.

I ett föredrag vid Sv. historiska förening-
ens årsmöre i Srockholm den 2l/4 lgll
framhöll prof. Gottf rid Carlsson
det från historieskrivningens synpunkt be-
klagliga faktum, art >biskop Tomas av
Strängnäs 

- 
för sin tid en centralgestalt

både som politiker och kyrkoman och som
skald en av svensk diktnings yppersta ti-
derna igenom 

- 
fortfarande ej har blivit

föremål för en levnadsteckning i monogra-
fiens form>. Den snabbskiss av biskop To-
mas'person och biskopsgärning, som före-
dragshållaren själv gav och som utkommir
i tryck under titeln Biskof Tom.as au
Strängnös (Strängnäs 19ii, Tomas Förlag
AB. Kr. 2:75), jiva.r på inret vis denna

värdering, tvärtom, den ger ny näring år
den önskan, art de goda insatser, som flera
forskare i vår tid gjort på Tomasforsk-
ningens område, måtte fullföl.ias och av
någon sammanfattas till en större biografi
över den man som >hor till 'vårt folks
ädlaste minnen'>.

De inlägg i livsåskådningsfrågor, som
Dagens Nybeter publicerat under de tre
första månaderna l9li, har samlats i ett
häfte med titeln 1'ro ocb moral (Stockholm
19if , Bonniers. Kr. 7: f 0). De av tidning-
ens redaktion tillfrågade författarna beteck-
nas av förlagsreklamen som >några av sam-
tidens bästa huvuden>> 

- 
och det är de

nog, Men, när man åter läser igenom de
enskilda artiklarna, undrär man ändå, om
en del av fötfattzrna vid sina omdömen orn
religion, kristendom, kyrka m. m. använde
just >sitt bästa huvud>. Man måste nog ge

en recensent rätt som skriver, att enkäten
>>har ett lätt sensationellt inrresse därmed,
att samtliga artiklar av ryktbara ateister
tillika är de flackaste i samlingen, medan
bidragen av utländska religiösa författare
är de mest originella och givande>>. Fast,
när >ateisterna> åter och åter kommer med
sitt krav, att religionen måste vara baserad
på sanningen och inte på nyttan och lämp-
ligheten, är de inte alls ute i ogjort väder..
Tvärtom är den agnosticistiska tron hos en
hel del kristna ohållbar. Om den kristna
tron verkligen inte har någon annan förut-
sättning än detta >jag vet inte>, då måste
den tåla att bli bedömd enbart enligt sitr
eventuella nyttovärde, ty då har den s;'älv
utlämnat sig åt den allmänna relativismen.

Frangois Mauriac säger ifrån sin katolska
ståndpunkt detsamma som >)ateisterna>:
>För mig förblir den väsentliga frågan inte.
att veta om religionen är nödvändig för den
allmänna moralen utan om den är sann.>>

Men han accepterar som väg till sanningen
på det religiösa-kristna området 

- och som
frälsande och helgande nåd på det moraliska

- 
Kristus och den Guds uppenbarelse, >full

av nåd och sanning>, som han innebär,
>Om det oändliga Väsendet existerar, kan
ingen fråga vara viktigare än den att få
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veta om det har uppenbarat sig. Då ställs

vi inför detta faktum Kristus, som har hål-
lit stånd mot den historiska kritikens alla

anSrepp.>

IG

Katolskt ftidagsatbete i östtyskland

Trots många svårigheter 
- 

som skapas

inte minst av en missunnsam censur och
papperstilldelning 

- 
försöker S t. B e n n o-

Verlag i Leipzig upprätthålla en jämn
produktion av katolsk litteratur, först och
främst den för gudstjänst och religions-
undervisning oundgängliga men också an-
nan teologisk facklitteratur.

I bekvämt oktavband föreligger Die Hei-
lige Schrif t des Neuen Testatnentes (1952)
i översättning av prof. Fritz Tillmann,
med ett urval ur psalteriet översatt av
Romano Guardini. Vidare två officiella
>>Gesang und Gebetbiicher>: Laudate
(19i4) och Sursun Corda (1954), bäda
med nära anslutning rill kyrkoåret och av-
passade till firandet av lirurgien som >)ge-

mensamhetsgudstjänst>, För familjer och
enskilda, som inte så ofta har tillfälle till
kyrkobesök, föreligger också en utmärkt
väl genomarbetad, Katbolisches Hausbiich-
lein: lch bin bei euch (z:a uppl. tll+),
6om tar särskild hänsyn tiil de traditionella
katolska sedvänjor och bruk, som vid sidan
av liturgien följer kyrLoårets gång. Hand-
ledning till fOrdjupad rosenkransbön ges i
Rosenkranz der Liebe und iles Friedens
(1914) med vackra träsnitt av Fr. Stein.

Som komplettering av kristendomsunder-
visningen i skolan har utgivits fyra band
Glaubensstunden (1952-54). I varje band
är ämnet fördelat på tre årsgrupper och på

en särskild grupp av korgossar, på så sätt
atc i varje grupp hela tros- och moralläran
behandlas inom fyra år. Medan kristen-
domsundervisningen i skolan förutsättes ha
som uppgift att systematiskt förmedla tros-
kunskap, vill dessa arbetskretsar handleda

till gestaltande av det kristna livet i hela
dess omfång. I förberedelse är ännu tre
band, två med skriftläsning och ett med
hela arbetsplanen och en metodik för denna
speciella form av undervisning, som ges

inte bara av präster utan också av därtill
kompetenta och kyrkligt auktoriserade lek-
män.

En kort introduktion i NT har samman-
ställts av Joh. Bröhl under titeln 'lZlr
baben d.as eclrte Neue Testament (19t4).
A. Albert har skrivit betraktelser speciellt
för präster: Gesalbt untl gesandt 1t9sl)
och prof. Franz X. Arnold en uppsats Zar
Theologie iler Pfarrei (19t4), som behand-
lar församlingsbegreppet, dess rättsliga och

dogmatiska. innehåIl. Denna uppsats har
utgivits som första häftet i en påtänkt
seÅe Pastoral-katechetiscbe Hef te. G. Schn-
lemann, som är katolsk präst och professor

i filosofi med östasiatiskt tänkande som

specialitet, >förkunnar> i Veg d.er Ver-
gehtigung (19t4) 

- 
mest med östasietiske

texter som utgångspunkt 
- 

en >humanism
som har Gudssonens människoblivande som

fundament>. Under titeln Die Botscbalt
uom lebendigen Gott (1953) har samlats

fyra föreläsningar, som hållits på den tyska
katolikdagen l9l2 i Berlin (se Credo 7952:
233ft): >>Gud lever och ger liv>> av H.
Volk, professor i dogmatik i Miinster; >den
Ievande Guden i evangeliet>> av dr H.
Kahlefeld; >liturgi som Guds levande fräl-
saregärning i sLapelsen> av dr Joh. Pinsk
och >diktningen som Guds vittnesbörd>> av

H. Kunisch, professor i litteraturhistoria i
Berlin.

Förlaget utger också ett katolskt kyrko-
bbd Tag des Herrn med hög, mönstergill
standard både till innehåll, uppläggning och
utstyrsel.

Denna lilla inblick i St. Bennos-Verlags
verksamhet visar allcså, att viljan och kun-
nandet inte fxi11s 

- 
måtte nu också de

yttre hinder, som ännu står i vägen för en

allt effektivare utveckling, snart avlägsnas.

IG
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