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Omwr RaNnrrms.atntl. Om Tro og Vantro.

Pris: hft. Kr. r3:3o, inb. Kr. 16:55"

rRanheimsategs bok är en händelse i Nordens katolska liv . . .
Jag vet inte att vi tidigare på nordiskt språk har någon motsva-
righet till dessa konstnärligt utårbetade, starkt personligt for-
made, ofta i brinnande symboler eller muntert drabbande bilder
kulminerande kristna essayer. Chesterton är hans mästare . . .
I sjalva verket är detta en bok av sådan rang och betydelse, att
varje svensk katolik borde slrSmda att skaffa sig den.rr

Sven Stolpe
Credo nr z tgSS.

T:roues MnnroN: Vägm till kontemplation.

Pris: hft. Kr. 9:5o, inb. Kr. rz:*.
rDenna bok innehåller exakt vad titeln lovar . . .

IJtan att överdriva kan man väl säga, att Thomas Mertons bok
iir en modern motsvarighet till Thomas a Kempis . . . Thomas
Mertons bok om kontemplation har blivit träst över hela världen;
nu kommer den i svensk översättning med ett budskap också tiil
vårt land, där den kristna mystikens språk blivit ganska glömt.r

K. Hagberg
Svenska Dagbladel.

A. J. Lutz: Kors och Altare.

Pris: hft. Kr. 8:5o, inb. Kr. rr:-.
rI denna bok av den låirdedominikanpatern bindes samman liturgi
och dogmatik, den enskildes tillbedjan inför Kristus i altarets
sakrament och en rätt lära om vad mässoffret och frälsnings-
mysterietinnebär...
Pater Lutz ger i denna bok allt vad man rimligwis kan begära
av en teolog och själasörjare . . .>

Lechard Johannesson
Hemmet och Helgedomen nr ro rg55.



SEDAN SIST

Pater Lutz ddd (2, nou. 1951)

Nordens katoliker har sorg. Dominikanen pater Lutz, som levde si
hnge i Norge att han blev icke bata en god norrman utan ocksi en stor

f6rfattarc pi norska, var en av de stiirsta givor den katolska vlrlden i
Frankrike skenkt Norden. Hans betydelse kan llttast virderas av hans

vinner och lerjungar i Norge, men iven vi svenskar klnner i detta ogon-

blick ett behov ay att uttala vir tacksamhet. Pater Lutz har med sina

alltid lika klara, stringenta, inte si litet stridslystna b6cker skapat ett
helt katolskt apologetiskt bibliotek, som hos oss saknar motsvarighet; dess

bittre finns ocksi en del av hans biicker pi svenska. lfan var en lerd,
klar, orubblig man. Han behlrskade fullstindigt den stora katolska tanke-
traditionen men ocksi det franska kulturarvet - det senare visas bl. a.

av hans miinstergilla redigering och <iverslttning av Pascals Tanknr.
Som person var pater Lwtz en upplevelse. Om nigon dominikan hlr i

Norden fiirmitt personifiera allt det hdga och nobla i sin orden, si var
det han. Han kunde under senare &r vara en aning tankspridd, det fore-
f6ll som om han ibland vilade ut i en annan vlrld In i den jordiska, dir
han hade sin plats vid fronten. Men han orienterade sig snart nog tillbaka
till >verkligheten> - hans 6gon lyste faderligt och milt, han kunde som

ingen annan skapa klarhet i en svirliist eller dunkel frigest?illning, han

var iter beredd 
^tt 

dra blankt fiir den h<;ga sak han ignat sitt liv.
Nir en ging Nordens nya katolska historia skall skrivas, kommer pater

Lutz att sta som en av de stora pionjirerna. Vi minns honom med v<ird-
nad och tacksamhet.

MRA pA scenen

Moralisk Upprustnings 3i0 man starka delegation med deltagare frin
ett trettiotal lander bescikte pi sin stora proPagandafd"rd genom vlrlden
ocksi Sverige. Deras framtridande pi estraden och scenen har framkallat
de mest skiftande reaktioner. Vi ger ordet it en ung akademiker frin
Uppsala:

. . . de dir fd,rgglada minniskorna pi podiet hade ambitionen att roa

publiken och resurser nog att gi iland med det" Deras exteriiir var perfekt
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Sedan sist

- 
fysiskt vackra minniskor nistan allesamman, prydligt kladda, ruka i

ryggarfla och slkra i upptridandet. God mtitesteknik, glettad onyanserad

entusiasm. Men nir jag av vad de sade fiirsokte fi en uppfattning om
deras ideologi, blev jag f6rvirrad och en smula irriterad. Det blev ju
,rpersonliga vittnesb<ird> i blsta frikyrkostil: >Min papp:. var industriman
i staden X, han blev demokrat i parlamentet men a{ar tyrann hemma,
men si blev han 'firrendrad' och vi hade ett uppriktigt samtal dirhemma
och jag blev 'f6rlndrad'. Nu arbetar vi blgge tillsammans med dessa

bi.rliga minniskor som jag ir si glad att. fA ti[h<ira.> Eller: >Nlr jag

fick kontakt med MRA f<irvandlades mitt liv och jag blev lycklig.>
Man hiirde ingenting om den inspiration och kraft som miste ligga

under entusiasmen; de fyra absoluta kraven, som det talades litet om,
hingde i luften som ett slags trollformler. De som presenterades hade
naturligtuis alla nyckelposter i det sociala och politiska livet i sina respek-

tive hemhnder. Allt syntes vara priglat av en anda av inb6rdes beundran
och av sjilvbelitenhet.

Det ir klart, att MRA miste entusiasmera ungdomen. Trots det trikiga
att sjllv beh<iva dra och h6ra andra dra samma visa frin podiet kv?ill
efter kvill ir det splnnande att hdra till ett glng mlnniskor av alla
mcijliga raser och samhlllsklasser och att fi resa omkring och kinna, att
just vi har den herliga uppgiften att fdrvandla hela virlden. Men hur
stir de ildre ut?

Efter mcitet blandade sig MRA-mlnniskorna i vimlet och birrjade en

ganska aggressiv propaganda man mot man med publiken. Jag presente-

rades fcir en japanska som talade som en grammofonskiva och kom med

en del pistienden, bl. a. att man bara beh<ivde besluta sig f<ir att leva
absolut lrligt osv., si skulle det >hcigre visendet> eller >ideologins inne-
boende kraft> hjelpa till och man skulle bli verkligt lycklig. Sedan gick
jag omkring och beundrade den orientaliska figringen i tringseln. Man
miste cirkulera: stannade man till 

- 
genast h<irdes en vinligt fcirtroende-

ingivande rcist i ens iira: >Can I help you?>>

Det ir en vacker syn 
- 

unga entusiastiska mlnniskor som blivit
>omvlnda>> och som tar ettkrafttag med Gud och fir pli pi sitt yttre liv.

Men detta d'r ju bara ett forberedande stadium; snart f<irsvinner den

entusiasm som framgingen sklnkt, och man uppt;cker fel och svagheter

som man minskligt att diima t&r dras med livet ut och att. det verkligen
>>inre Ir fcir ro skull som Gud lidit och dtitt>, och vidare att det nog
inte finns si mycket lycka som inte miste betalas med lidande ocksi i
ens eget kristna liv.

MRA:s praxis med >delning> och >stilla stund> tycker iag fu ganska

farlig, framfiir allt delningen. Det ir ju inte minga minniskor som kan
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Seilan sist

ta hand om sig sj?ilva In mindre om andra. Sjilarna iir ju Guds, och det

ir inte ridligt att kvacka med dem, om man inte har utbildning och ?ir

prist.
Mitt huvudintryck av MRA 1r kort och gott, att kernan saknas -

en riktig teologi och sakramenren. Dess sociala patos ir vllmenande, men

naivt; man trof att orettvisorna och stridigheterna kommer att ftirsvinna,

t. o. m. redan i vir generation!

DEN SVENSKE
KATOLSKE FORFATTARENS

PROBLEM INFON SKRIVMASKINEN'

edan ndr jag Ltog mig att slga nigot om dessa speciella problem var
j^S pe, det klara med att jag bara kunde tala om mina egna, hiigst

personliga erfarenheter. Pi nigon annans vignar varken vigar eller vill
jag yttra mig.

Jag irr till professionen torfattare - nlrmare bestimt roruanf-orfat'
tare - och ingenting annat. Och jag miste fortsitta p3, denna inslagna

vig. Det finns nlmligen ingen annan verksamhet som jag tror mig duga

till; jag har faktiskt priivat flera >hederliga> yrken' men mina arbets-

givare har i tur och ordning 6vertygat mig om att' iag borde sli mig pi
nigot annat.

Sedan jag konverterade tycks jag riknas till de katolska forfattarnahi;r
i landet. Sidana har vi inte minga, och om jag hiller mig till de svenska

katolska forfattare som ftir nlrvarande uteslutande skriver romaner, si
tror jag nistan att man kan rlkna dem pi ena handens tumme. I varje

fall'dr jag den tummen ni"t iag ytftar mig i kviill.
Nu vill jag genast framhilla att, iag inte alls kinner mig ftirpliktad att

bara skriva si kallade kristna romaner. Men i den situation och utveck-
lingsfas jag befinner mig fiir nirvarande anser jag det troligt att jag kom-
mer att forts'atta med det.

t F6redrag f<ir Academicum Catholicum, Uppsala lJniversitet, den 16 nov' 19Ji.

199



Vald.emar Hammenbdg

De erfarenheter som jag ska f<irs<ika rekapitulera utgiir en si att siga
engingsfcireteelse; de henfdr sig bara till min senaste roman: Alsken uar-
andra. Men iven om jag i frirfluten form berlttar n&gra av de bekymmer
och svirigheter som jag hade i samband med den romanen, si utesluter
det ju inte att de kan iteruppsti nfu jag ska b6rja med nlsta kristna
roman - kanske till och med i innu virre form. Vad :'et j^g om det?

Jo, ftirresten, jag har redan mina onda aningar: en smygande oro Ir pi
vlg sedan flera minader tillbaka.

Nir jag slog mig ner vid skrivmaskinen f<ir att borja skriva Alsken uar-
andra, fann jag att jag hade fitt helt nya moraliska problem att ta stell-
ning till. Det klndes minst sagt olustigt att si dir ocksi vid skrivbordet
beh<iva ta hinsyn till samvetet och till Kyrkans moralbud.

Men det hade blivit ofrinkomligt. Hela instillningen till mitt arbete
hade blivit f<irendrad. Mitt gamla vanliga, ganska trevliga jobb var pl6ts-
ligt f<irvandlat till nigot som jag till min fcirskrlckelse tyckte var alltfiir
likt en sorts lekmannaapostolat. Det ftirefoll mig bide fiirmitet och siin-
dagsskoletrikigt.

Men det kunde inte lingre bli friga om att ge ut en si kallad htjst-
roman fiir ordningens skull - eller for att publiken inte skulle gl<imma

bort mig, eller i hopp att vinna beriimmelse, eller helt enkelt bara fdr att
jag miste betala hyra, mat, kllider och si vidare. Jag {.ann att. jag hittills
sjiilv hade valt ett imne bland minga att skriva om. Nu var det ett
bestlmt Imne som hade valt mig. Och det imnet var den svenska genom-
snittliga storstadsungdomens sexuella och andliga - eller riktigare sagt
oandliga - bellgenhet just nu. Det var ett stort Amne, och ett svirt

- och kanske farligt?
Jag insig att mitt for{attarskap med ens hade fitt en mening som det

inte hade haft forut. Utan att jag gdrna ville det, kande jag pliitsligt
ansvar for mina lisare - och ansvar infOr Gud. Jag hade liksom inte
hngre ett privatliv hemma bland de mina och ett f.6rf.attarliv inf<ir offent-
ligheten. Jag kunde inte lingre skriva romaner hur som helst i veckan och
gi i missan och vara from pi siindagen.

Orden moral och moralist har dilig klang i virt land, pi minga hill er

de nara nog skillsord. Moralist kan betyda vad som helst frin faris6 till
reaktionir, frin livsf<irnekare till gladjeditdare. Fcir nlr svensken i gemen
tinker pi moral, respektive omoral, menar han si gott som alltid sexual-
moral. Begreppet moral har begrinsats och isolerats till att gllla det sed-

liga eller det osedliga uppfcirandet, nar nigon kan se oss. Men lven
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F drf attarens problem inf i)r skriumaskinen

Dorothy Sayers talar inftjr sin anglosachsiska publik om >>de sex anilra
diidssyndernar>, si fcireteelsen ir vll inte bara svensk.

De svenska aff[rsmlnnen har internationellt rykte om sig f0r god

affirsmoral. Vi andra fir ofta bercim av utllnningar for vir goda upp-
hittarmoral. Inte heller kan man i stort sett klaga sirskilt mycket pi vEr
statsmoral. Men som bekant har man nyligen lite varstans ute i vldden
biirjat syna just den svenska sexualmoralen i sdmmarna.

Egendomligt nog tar svenskarna mycket illa upp att den enda svenska

d<idssynden pliitsligt blir belyst och kommenterad i utlandet. Det ser

nlstan ut som om vi biirjade smitt skimmas, Sven om vi natudigtvis
fiirsvarar oss med att det minsann .finns minga andra som inte ir bittre
ln vi, det vill slga lika diliga.

lag iir moralist.

Jag har beslutat mig for att acceptera invektivet. Jag har linge vetat
att jag av fcidsel, uppfostran och ohindrad vana h6r till de dir medelsvens-

sijnerna som Ir laglydiga och beskedliga. Denna yttre, borgerliga dygde-
samlet har emellertid aldrig nigon klandrat mig f<ir. Ingen har fiir den

skull foraktfullt kallat mig moralist. Men nu rikar jag ocksi vara moralist
pi det sedliga livets omride, hur tvivelaktigt, reaktionlrt och fariseiskt
det in kan f<irefalla. Jag har helt enkelt aldrig kunnat med iktenskaps-
brott och promiskuitet, fast bidadera praktiseras si allmint och ir si
populira. I'm against it. . .

Naturligtvis hoppas jag innerligt att allt det her inte bara betyder att
jag av neurotiska himningar eller puritansk sexualskrick ir en sorts lag i
mig sj?ilv och att jag dfuf.or smirtfritt har kunnat bejaka Kyrkans moral-
kodex. Och jag blev nistan lugnad vid tanken pi att. mina onda bdjelser
och dito glrningar var minst lika stora och starka som mera bemlrkta
syndares, fast mina var koncentrerade pi lite mer undanskymda men dir-
fctr inte ofarligare omriden.

Jag hoppas att. jag inte av nigon sorts allmln hygglighet bara har
accepterat Kyrkans liror, utan att det i stillet ir de som av nid har slagit
rot i mig och vuxit inifrin och utit. Jag hoppas i varje f.all att jag'ir pi
vlg att sminingom bli en god katolik.

Ddr jag satt framfcir skrivmaskinen frigade jag mig: Vilken Ir den
yttersta milsittningen f<ir den hir blivande romanen? M&let var att fdr-
scika sprida min tro, det vill saga att belysa Kyrkans tros- och moralllror.
Det fann jag sjilvklart.

Dlrnist: Hur ska jagbira mig it?
Och till sist: Vilka ir det jag vill ni och piverka?
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'Valdemar Hamrnenbiig

F6r itskilliga ir sedan gjorde jaglS,ngvariga resor f6r Goodtemplarorden
och holl nykterhetsftiredrag i dess loger. Redan di slog det mig att det
inte var slrskilt roligt eller ens n6dvlndigt att hilla nykterhetsforedrag
ftir organiserade och varmt civertygade helnykterister - de visste ju allt-
sarrunans fiirut; jag hade ingenting raytt, att komma med, utom miijligen
den senaste statistiken pi fyllerifdrseelser.

Jag fann att iag fiirkunnade infcir alldeles fel publik. Jag kiinde tydligt
att jag skulle ha velat sti inf<ir en helt annan ihcirarskara, nimligen den

stora massan av okunniga, av vanebrukare, av missbrukare och alkohol-
skadade - alltsi horden av sidana som var likgiltiga fiir eller direkt fient-
ligt inst?illda mot min f<irkunnelse.

Jag har dragit slutsatser:
Om jag ska hilla ett nykterhetsftiredrag fiir en likgiltig eller direkt

nykterhetsfientlig publik, eller om jag ska skriva en si kallad kristen
roman fiir en religiiist likgiltig eller direkt kristendomsfientlig publik, di
b<ir jag nog gi tillviga si frirsitligt jag nigonsin kan. Det lr i varje f.all
ett satt som star mig till buds.

Jag visste nu vilket romanlmne jag vat fingen av. Jag visste ocksi att
jag ville ni fcirst och frimst dem jag skrev om - och hur jag skulle gi
tillviga. Si lingt var allt gott och vil. Men sedan b6rjade det verkligt
svira: att ftsta visionen pi vanliga vita kvartoark.

Det var ytterst svart att ens komma iging. Si sminingom gick det. Men
nd.r jag hade skrivit ner de tvi f<irsta kapitlen tog det stopp. Jag kunde
inte fortsltta, det inre motstindet blev f<ir starkt. Slutligen fann jag en

utvlg: jag bestimde mig for att. arbetshypotss - slffivt manu-
skriptet fardigt att inte ge ut det i tryck. Pi si vis kunde jag

fortsitta, men arbetet medfirrde iindi en ddra tv&irig daglig vinda fram-
f<ir skrivmaskinen, och iven nir jag var borta frin den.

Jag fick for fcjrsta gingen klnna pi hur det var att inte skriva efter
minsta motstindets lag.

Ett av de virsta forhandsbekymren beredde mig mina trosfrinder. Eller
jag ska kanske siga: det var den katolska traditionen pi sktinlitteraturens
omride. Mlrk vil: den katolska traditionen sidan den har utformats i
de katolska lenderna. F<jr hlr hemrna har vi ju lnnu ingen grundliggande
katolsk skirnlitterir tradition att hllla oss till och att vidarebefordra i
<iverensstimmelse med vir nationella egenart. Vi har med andra ord fdr
fi katolska romaner skrivna av svenskar om svenskar.

Man skulle di kanske vilja invlnda att jag inte beh<jvde bry mig om
den tradition som Kyrkan har utbildat i katolskt genomsyrade llnder,
men si lett kommer man inte ifrin saken. Ar jagkatolik, s&'d'r jagju inte
lengre bara svensk.
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F drf att arens problem i.nf 6r skriumas ki'nen

Som katolsk romanfiirfattarc i Sverige skriver jag inte bara om och fiir
svenskar, jag skriver om och fcir mlnniskosjllar. Dirvidlag har iag ansvar.

lag f.8r inte fiirfcira. Gcir jag det, finns det en kvarnsten ;ven fcir min hals.

I tidskriften Credo, m 2, 1913, skrev Robert Braun, att det iligger den

katolske farfatttu:en 
- 

och konstniren 
- 

att skapa i Kristi efterfiiljelse.

Och hos aposdarna, evangelisterna, kyrkofiderna och hela den litteratur
som genom irhundradena henfdr sig till dem, har f.\fi.attaren mitaren
fcir sina egna utsagor. Den katolska traditionen rekommenderar iterhill-
samhet och fiirtegenhet, slger Robert Braun, annars kan forfattaren cippna

avgrunden ftir llsaren, eller visa honom vigen fram till den. Och han cite-

rar ett uttalande av Ferdinand Ebner: >Mi mlnniskans ord framgi ur
hennes firrstummande infiir Gud och ur hennes livs fullhet i Gud.>

Nlr jag noga begrundade detta, f.ann iag att iag knappast hade nigot
annat att g<ira in att. sdlja skrivmaskinen, for med hjelp av fortegenhet

och till och med f6rstummelse skriver ingen aldrig si katolsk forfattare
n8gon lasbar roman, vare sig hlr eller nigon annanstans.

Men jag trotsade den traditionen, och det var ett fritt val, Sven om det

inte var litt.
Av det som jag har sagt om vindan inf.ar Alsken aaranilra framgxr att

det hade varit bide angenimare och lettare fiir mig att skriva den om jag

hade sluppit att fista vissa avsnitt pi papperet, fremst di allt det som

behandlar romanfigurernas sexualvanor.

Jag hade aldrig forut i mina romaner givit mig in pi detta speciella

livsomride; det h<;rde inte till min genre som fdrfattare. Men nu reste

sig inom mig ett krav att jag i sanningens namn tni'ste gota det. Det
paradoxala hade intriffat att jag fdrst sedan jag hade blivit katolik kande

mig manad att ge mig i kast med nirginget realistiska skildringar av

modirna ungdomars iven sexuella beteendemiinster, f.or att nu begagna

Kinseys terminologi.
Samtidigt fruktade jag att bli beskylld for att fuska i pornografi. Att

jag inte fuskade i pornografi visste jag siilv, men Yar det tillr?ickligt?
I sjilva verket kan ingen minniska, och f<;ljaktligen inte heller forfat-

tarefl,:r:eta nigot om andra minniskors associationsbanor, vare sig de llser
romaner eller tittar pi konst eller lyssnar pi symfonier. Fiirfattaren kan

inte veta vad en lisare fir fcir tankar av hans roman i dess helhet eller av

enskilda detaljer, inte heller vet han vad lisaren ffu f.6r bestiende och

avg6rande slutintryck. Det kan rentav handa att en lisare fir associa-
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'Vald.emar Hammenbdg

tioner som kan leda till fiirforelse pi grund av skildringar som forfatta-
ren sjilv tyckte var absolut of<irargliga eller till och med uppbyggliga nir
han skrev dem.

Kyrkan Ir inte bara Kristi mystiska kropp. FIon Ir ocksi en synlig
kyrka pi jorden. FIon Ir realistisk: en levande verklighet. Minga helgon-
biografier ir framstillda med en realism i skildringen som bara f.6rh6jer
deras vlrde. Och nog finns det en nirgingen och iskidlig realism i skild-
ringen av minga martyrers liv - fdr att inte tala om deras tortyr och
dcid. Bibeln Ir realistisk.

Det tycks bara vara pi det sedliga omridet som ett tabu vill behilla sin
kraft, iven inom katolicismen. Senast ir det Graham Greene som har rikat
i blisvider fcir vissa partier i Slutet pfr historien Men Frangois Mauriac har
linge klandrats f<ir att han foretridesvis skildrar onda minniskor. Kland-
ret kommer just frEn de katolska llsarna.

Nyss nimnde jag att med hjiilp av f<irstummelse gir det inte att skriva
nigon roman alls. Men hurdana blir de romaner dar de skildrade min-
niskorna bara tyst och underf<irstitt iger onda sidor och ett sexualliv,
medan forfattaren diremot desto ivrigare beskriver allt miijligt annat hos

dem? Det blir si kallade fromma romaner, och de 1r i regel trikiga.
Om jag civer huvudtaget ska skriva romaner si m&ste de handla om

levande gestalter - om minniskor med eller utan tro, med eller utan
ideal, med eller utan nigon hillning alls. Och jag miste fcirsdka g<ira det i
konstnlrlig form.

Fcir att kunna giira det miste jag sjllv ?iga en moralisk hillning, lven
om jag som i Alsken uaranilra baraliter den skymta fram mellan raderna.
Dirnist miste jag ha r'dtt att mobilisera alla mina kunskaper och bela
min konstnirliga f.6rmlga. Och jag miste ilska dem jag skriver om.

Men viktigast av allt: Aven om jag av olika sk?il inte i romanen skildrar
ondskans och syndens alternatiu, och iven om jag inte st<irtar fram och
iippnar dirrren till det hinsides, si ska jag dock antyd.a alternativet och
peka ut i vilken riktning dcirren finns i dunklet.

Det var unga minniskor av i dag i virt samhllle som jag ritad,e av. Det
var dll dem jag hade mitt egentliga lrende. Om jag nu verkligen blir list
av dem som jag har skildrat, di behdver jag knappast hysa nigra stcirre
f.arh&gor f6r att jag har varit till f<irf<irelse - de vet alltsammans fcirut
och lever i det - och i f<iga annat. Det ir f.6r d.en stora hopen jag vill
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F 6rf attarens problern inf 6r skriumashinen

antyda vilka virden som har kommit mig sjiilv till del efter konversionen,

eller rettare sagt sedan iaglimnade ateismen och blev kristen och katolik'

Den publiken Ir kanske inte si l:ittatt piverka. Men jag miste fcirstika

att leda bort itminstone en och annan frin den grundlagda materialismen,

fiirsrika att pivisa fiir dem att sexualitet och kerlek inte betyder samma

sak - och "tt 
g6ra det si fiirsiktigt och fiirsitligt att de inte sliinger ifrin

sig romanen *"d .rtrop.t: A, den 1r ju from! Det har jag konsekvent

gjort sjiilv imina dar, det vill slga iaghar hoppat civer linga stycken eller

L"rtr. boken ifrin mig si snart det borjade lukta kristet blod'

H?ir vill jag ocksi piminna om att det i virt land aven finns en mingd

unga minniskor som inte ir sexualiserade fast de ir sekulariserade, och det

er i stort setr en fin ungdom. Men iven den vill girna i sitt tal och upp-

tridande litsas >vara som alla andrar, f<ir ungdomen ir fcirbluffande uni-

form. De ungas individuella ansikten ir inte ftudiga, kan man siga. och
just dessa unga fcirstir inte alltid riktigt vad vissa detaljer i en roman

egentligen beiyder. De fcirstir med andra ord inte bur sakligt realistiskt

vissa a-rsnitt skildrar den omgivning som de lever samtidigt msd - rnsfr

det vigar de inte erkinna! Dem kan jag inte heller skada. Den renom

iir allting rent, slger ju skriften. Jag miste forlita mig pi det ocksi.

Det avgorande iir vilken irr."nriorrlo rf-attarenhar. Den miste vara god'

Sedan glller det att kunna f6rverkliga intentionen. Men om fcirfattaren

lyckas eller misslyckas med det - det vet han inte sjilv. Han kan i varje

fall aldrig veta det medan arbetet p3'g3.,r.

vinden bliser vart den vill. Den Helige Ande kan blisa sin inspira-

tion rakt pi f6rfattaren, fast han inte kinner det sjllv, och den kan ocksi

blisa ftirbi honom lingt borta, fast han sjllv tror att den nir honom.

Men den goda intentionen miste finnas, det dr oavvisligt - 5sd2n rni51s

jag limna fl&gan <ippen.

Detra giller fiir iivrigt inte bara romanf.orfattaren. Jag har list garan-

terat fromma btjcker som bara har giort mig tvlrarg. Jag har sjungit

religiosa singer som har lockat mig till skratt i stillet fiir att giira mig

andaktsfull. Men intentionen och inspirationen hos forfattarnahar kanske

varit den albab'ista, f<jr att inte siga rentav helig.

Under de minga ir som jag skrev vanliga, det vill siga profana roma-

ner, fick jag ryktet om mig aft kenna vll till medelklassens tinkesltt och

levnadsvanor. Miste jag nu som kristen 66rfattate med ens avsti frin en

stor mingd av dessa kunskaper, rndste jag verkligen avhenda mig detta

undfingna och inhimtade kunskapsstoff derfor att iag har blivit katolik?

Jag besl<it att inte handikapa mig sj?ilv. Tvirtom, jag beslot att ta uPp
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kampen pi mina sekulariserade eller ateistiska kollegers egen mark - men
med fiiresatsen att inte bara fcir dem utan lven f6r publiken pivisa otill-
rickligheten, begrinsningen och ensidigheten i deras livsuppfattning.
Miste inte 'iven forfattaren i enlighet med katekesens bud gdra sitt allra
bista f<ir att fullg<ira sitt st8nds plikter?

Det rider en kamp om lisekretsen. Och det innebir ytterst en kamp
om sjilarna.

Numera har varjeroman fiir mig lrrrrn "r debut. Varje roman ir bara
ett nytt mer eller mindre valhent ftirstik att gestalta det som inte kan
gestaltas pi papper. Men det miste g<iras. Och det kan bara ske genom
kamp och vinda - en sorts den katolske fofiattarens skrivkramp, medan
minga vcirdade skiiggiga fider stir och tittar pi och hytter varnande med
pekfingret.

Vi katoliker vet vad pekfinger heter pi latin. Det ir med andra ord
inte lltt och inte heller >roligt> att vara katolsk romanforfattare.

Traditionen miste givetvis fiiras vidare, men inte som om den var ett
tungt lass som jag miste sllpa pi, utan att kunna vare sig ta bort eller
liigga till det allra minsta. Och traditionen miste ocksi vara nigot som
befinner sig i stindigt vardande, annars vore den dtidsdomd. Frin ir-
hundrade till irhundrade, ja, frin generation till gen€ration ska vi vil
var och en ftirsoka att berika den, att utiika och att, f;ira den vidare.

Den som skapar 96r nigot nytt, och kanske Ir nigot av dettl nya gott.
Men faktum stir kvar: Jag tfu inte medvetet visa nigon vlgen till

avgrunden. Jag fir inte heller leda mig sjllv dit. Jag f.8r inte f<irftira mig
sj?ilv. Jag vet att jag inte utan risker fiir mig sjllv kan sysselsitta min
fantasi intensivt med mina romanfigurers liv och frirvillelser. Men det
har betydelse och Ir kanske betryggande att iag sjilv vet det; att jag stin-
digt ?ir uppmlrksam och oavbrutet pi min vakt.

Den katolske forfattaren kinner att han intar en vansklig sirstlllning;
att ett slrstillningens kors dr lagt pi honom 

- och aft han inte fir kasta
det av sig.

Hans uppgift dr att fcirkunna itminstone en glimt av evangelium efter
den f<irmiga han har, eller efter den f<irmiga som han skulle vilja ha.
Uppgiften er stor.

Nistan allt vad jag nu har sagt O"lrn" kan uppfattas som om jag miste
f<irsvara mig sj?ilv och mitt fiirfattarskap mot hirda f<jrbud och strlnga
krav frin den mlktiga Kyrkan. Jag kan dibara fiirslkra att si kdnner jag
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det inte sjalv. Tvirtom, jag har inneslutits i en vildig gemenskap, i en all-

omfattande, klrleksfull och trygg famn. F6rst nu kinner och vet jag att
jag miste kimpa och vindas - och ftir vad jag kimpar och vindas. Jag

,kirll" o"kra krrrrrta sidga att iag har kommit in i en striimfiirande krets

som ger livsuppehillande spinningar - och ibland lven kinnbara st6tar.

Jag Jumr"r irrte lerrgre, och jag tillits inte lingre att slumra. Jag miste

arbeta med tiPPna iigon.
Ofta kinns missmodet och tungsinnet svira afi bera. Men nlr vindan

kommer iiver mig, di vet jag vad det giller. Jag har redan antytt det:

Ater lr j^g pir vig in i nigot som liknar en avvlrjningskamp mot ett

lmne som lingsamt men sikert hiller pi att vilia mig. Det lr som ett

slags havanderlaprmel"rrkoli, som inte gir 6ver fiirrln vid fiirlossningen.

ili tr<istar jagmig genom att A@r och iter lisa ett uttalande som jag

fann i Romano Guardinis Om ruelankoli'n:

>Man mdste noga skilia mellan den goda ocb den onda melankolin'

God er den melankoli som fiiregir en andlig barnsbdrd, en alstring av det eviga' Den

bestir av den inre pliga som orsakas av evighetens nirhet, detta eviga som nirmar sig

alltmer och som vill bli f<irverkligat. Det innebir en st'indig och ih?irdig invitation, lven

nlr den inte upplevs medvetet; en invitation att i mitt personliga liv samla det oiindliga

som det kan rymma och att uttrycka det i tankar och skapande. Denna invitation giir

sig sirskilt starkt kennbar nar stunden nalkas, nir tiden lr inne 
- 

n'dr man nirmar sig

ett avgi;rande; nir man miste biirja f6ra ftam ett verk till en god utging; n'dr en ny

fas bii^t gestaltas inom en minniska; nir ett nytt genombrott miste ske i den inre,

andliga formen. Ett sidant skapande, ett sidant vardande, fdds ur en inre niid. Det ir
samtidigt den ingest som hirr6r itin ett iiverfldd som inte fir utlopp, ty den representerar

livets vinda infiir de nya krav som stllls vid framfiidandet av det som hiller pi att ta

form. Livet klnner att det miste underkasta sig detta nya och limna den s'dkerhet det

fiirut itnjdt 
- 

nigot miste dti fiir att nigot annat ska kunna f<idas'

Detta skapande, detta alstrande, 1r himmelsflrder, kulminerande h6jdpunkter, der livet

iippnar sig mot det yttersta. De kan tydligen inte uppnis om man inte f<irut har varit

nere och passerat ligmirkena. Den mlnniska som skapar, den som producerar nigot, Ir
olik de andra, olik dem som striivar och uppehiller, beherskar och utformar' Den f6rre

nyskapar och nir dervid hOjdpunkter som de andra inte har en aning om. Men samtidigt

.if", h"o en inre otrygghet. Han vet att han 5r ett instrument fdr makter. FIan har en

kensla av att pi nigot setr vara ovlrdig, rentav fiirm'dten. Varje skapande minniska bir
inom sig nigot som hon kinner blygsel fiir, nigot som hon diiljer infiir andra som inte

ir skapande och som dlrfiir er s'ikra pi sig sjZilva och inte vet nigonting om skapandets

komplikationer. Och det ir just i melankolin som man djupast och bittrast upplever den

inre oro, som skaparkraften medf<ir.

Det glller art tAligr blra och uthirda denna goda melankoli. Det lr den som ftider

verket, det som ska komma att alstras 
- 

och nir tiden lr inne blir allt omvandlat.

Om inte denna goda melankoli uthirdas fir minniskan inte kraft att koncentrera si8

i verket och att samla sig till det som ska ske. Om hon inte har tillrlicklig generositet

att ofrta sig, om hon inte vigar ta risken att fiirsaka, om hon inte har styrka nog att
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genomlida ett andligt genombrott, och om det som vill komma i dagen istiillet fir stanna
kvar inom henne eller kanske bara tillits ftirverkliga sig pi ett frirminskat siitt 

- 
di

vaknar den andra formen av melankoli till liv, nlmligen den onda . . .>

Valdemar Hammenhdg

DIALOG OM EUROPA

Ad.atn: Har du tinkt pi att det den 10 augusti iir var precis 1000 ir,
sedan slaget vid Lechfeld lgde rum?

Bertil: Jo visst. Men jag tycker inte om att plocka ut en enskild hiin-
delse ur sitt sammanhang. I slaget vid Lechfeld konvergerade invecklade
kyrkliga och profana f<irhillanden. Man kan inte f<irklara det med nigra
f& ord.

A.: I varje fall var Otto den stores seger Europas riddning.
8..' Vem kan bevisa, att den historiska utvecklingen hade fiirsimrats,

om Europa fiir I 000 ir sedan hade blivit <ivervunnet?
A.:Llrt oss inte f<irlora oss i bottenliisa funderingar <iver vad som kunde

ha hent, om nigot annat ej hade hant. Lit oss fdrb[ pA verklighetens
mark. vid Lechfeld fcirsvarades Europa. segraren i slaget skapade ett inom-
europeiskt fredsrum, i vilket det redan knoppande livet hrrligt kunde
fullbordas. I dag ir Europa i f.ara. olika hot svivar iiver virt gamla
hemland. Ett av de virsta dr, att ledande mln inte inser Europas verkliga
betydelse. Europa har fcirlorat sin centrala stillning i vrdden. Hur kunde
det bevara den, di europderna sjrlva inte har klart frir sig, vad de betytt
och vad de fortfarande kunde betyda?

8..' Europa beh?irskar innu i dag hela jorden.
.4.: Hur si?
B.: Tink pi den moderna tekniken. Den hirstammar frin Europa.

oss har den utvecklats och f<irts fram till sin nutida hiijd. Den iir
genuint barn av Europa. Men i dag dr den spridd overallt. Kineser
bil, eldsliindare anvinder tindstickor.

A.: Dir tekniken herskar, skulle Europa hirska dir?
B.; Miste di Europa hlrska civer andra? Skulle du girna vilja ha

baka kolonisationens mtirka tid med all dess g.y-h.ti vad f<ir ritt
dverhuvudtaget Europa att efterstriva hegemoni <iver andra?

A.: FStr vi inte itminstone tlnka pi att formetta atr leva?
B.; Miste vi under alla omstindigheter trnka pi att,leya vidare? varfcir

skulle vi europ6er inte ha mod och besinning, att. avg6 frin historiens
scen? Det finns ju andra folk, unga folk, vixande folk. Kunde vi inte
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handla som en f<irnuftig gammal minniska, som <iverlimnar flltet it
ungdomen, di hon klnner sina krafter sina?

A.: Aven detta kan man gtira med beslutsamhet, endast om man vet'
vem man ir.

B.; Vilka iir vi di?
A..' Europa ir den stora kristna vlrldsdelen. Visserligen vandrade apost-

larna it olika hill. Men deras f6rkunnelse blev ej nigonstans antagen pi
ett si avgcirande sitt som hos v&ra fdder. Hos de europeiska nationerna
har den kristna tron steg fdr steg befruktat hela livet. Den har enat it-
skilda folk. I vira lender har sanningen genomtrlngt det inres hemligaste

regioner mer in nigon annanstans. Om vi siiker brinnande kristna hi'drtan,
miste vi vinda oss till vir egen historia. Den heliga ligan har hittills
framf.or allt brunnit i Europa.

B.; Det dir liter ju v?ildigt fromt.
A.: Y'dnta bara. Att den kristna religionen anammades med iver och

allvar, detta markerar endast en f6rsta skillnad mellan Europa och andra

vlrldsdelar. Men det var ytterligare nigot som hende, nigot som kom att
ge Europa dess egen gestalt. Man kan viga siga, att europ6erna lr slrskilt
utrustade med ett livligt intellekt. Det finns en hel rad olika folk i
Europa, det ir sant, vart och ett med sin utprlglade egenart. Alla tillsam-
mans ger de en firgrik bild. Men ett drag dr gemensamt for dem alla,
de anvinder med fcirkirlek det kritiska fdrnuftet.

B.: Ddrf.or har ju ocksi europ6erna kunnat skapa tekniken. Naturveten-
skapsmln har med sin andes sklrpa spirat upp naturens lagar. Sedan har
uppfinnare lyckats med att stilla samma lagar i minniskans tjinst. De

ena som de andra har arbetat, med fcirstindet. Den franske historikern
Charles Moraz6. betraktar den matematiska abstraktionen och vad han

kallar l'esprit d.e finesse som det visentliga i den europeiska kulturen. Men
vad har det 

^tt 
giira med ditt fromma anfcirande?

.4.: Ritt si mycket. A ena sidan har europeiska folk gjort den kristna
tron till sin f6rnlmsta egendom. A andra sidan har de en sirskild benii-
genhet for att tinka, en sirskild intellektuell begivning. Detta m<ite mel-
lan djupt kristen instillning och fiirstindets kraft i europeiska sjiilar ledde

till nigot enastiende, nimligen till att trons innehill kom att belysas av

fiirstindet och i viss min fattas, si att det kunde framliggas i klara be-

grepp. lnnan Kristus vir Herre hade vandrat pi jorden, i.nnan han full-
bordat sitt iterlcisningsverk, hade den europeiska intellektualiteten redan

vaknat. Hos grekerna uppkom den hittills mest geniala filosofien. Ro-
marna presterade en juridik, som innu i dag stir som mdnster for oss.

Ef ter d.et att tron borjat gi forlorad i den europeiska minsklighetens med-
vetande 

- 
alltsi under nya tiden 

- 
framtr'ddde den specifikt europeiska
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hggningen som teknisk intelligens. Men toppen lig mitt emellan de gamla

och de moderna hedniska tiderna. Det fcirvinansvirda i Europas historia

skedde under de irhundraden, di mlnniskor dir anviinde sin siregna

begivning pi det hiigsta innehill som tiverhuvudtaget finns, nimligen pi
Kristi uppenbarelse. Det var ett miite mellan en bestlmd minsklig begiv-
ning och den gudomliga sanningen.

B.; Det var en iiverraskande tanke!
A.; Europas folk blev under den tiden ett slags avantgarde filr mlnsk-

ligheten. De oroades av det gudomliga. Intellektet liit sig Senomsyras av

det. Minniskor fick nya insikter, djupare in de dittills haft. De lyckades

definiera sina upptlckter i klara formler. Intellektet syntes vlxa, di det

ignade sig it det mest sublima av allt. Sanningen fick pi det viset en lnnu
starkare verkan.

B.: Det som frapperar mig mest ir, att vi i den her belysningen fir se

nigot i Europa, som kunde ha betydelse iven utanfdr de europeiska natio-

nerna.
A.: Kanske du nu har kommit in pi min viglingd.
B.; I sfilva verket har iag ffigat mig, om det hos ett bestimt folk

finns nigot, som kunde komma even ett annat folk till nytta. Sikerligen
glller det tekniken. Men jag har undrat, om det inte kunde gilla ocksi

firr de mer centrala minskliga livsomridena. Visserligen ar varje nation

liksom varje kultur nigot sjilvstindigt. Men frigan ir, om det inte Indi
finns en viss kontinuitet mellan de enskilda pi vanndra fiiljande kultu-
rerfla. Nu talar du om intellektet. Om intellektets verksamhet ir utmir-
kande f<;r den europeiska andan, miste det europeiska dlrmed betyda ni-
got fdr utomeuropeiska folk. Intellektet tillhiir iw alla mlnniskor. Span-

joren Pio Baroja pekar just pi detta. Han framf 6r, att nationernas och

regionernas skiljaktigheter framtrdder i konsten och i allt som hlrrcir
frln det >sentimentalarr, varemot den vetenskapliga verksamheten, alltsi
intellektets arbete, enligt honom enar minniskorna. Intellektet ir uni-
versellt.

A.: Just dirfor har de frukter, fiirstindet frambragt hos oss, kunnat
spridas civer hela jorden. Ingen minniska upplever dem som nigot frim-
mande och skrlmmande. Tenk pi en diktare eller en filosof! Varf<ir laser

vi deras verk? Varfiir tycker vi om dem? Vi upPtecker oss sjilva i dem!

Diktaren har en sirskild begivning att kunna slga, vad som rtir sig i
mingas inre. Filosofen grubblar iiver det och infingar det med sitt tin-
kande. Han uttalar pi ett begripligt sprik det som pl&gar och gllder alla.

En enskild minniskas personliga liv fir pi det viset iiverpersonlig bety-

delse. Nigot liknande giller kulturen. Den europeiska kulturen bestir till
sitt innersta diri att det minskliga intellektet och den gudomliga san-
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ningen iimsesidigt tringt in i varandra. Men dlrmed ir den ingalunda
specifikt europeisk i den meningen, att den inte skulle betyda nigot firr
andra virldsdelar. TvIrtom, genom att odla sina sirskilda givor och

genom att anvenda dem pi den kristna tron' genom att belysa tron med

det menskliga tinkandet och formulera trons innehill i entydiga begrepp,

har Europa hojt sig iiver sig sjiilvt. Det egentliga och det blsta hos Europa

har nu samtidigt kommit att framsti som nigot <ivereuropeiskt.

B.: En kultur ir alltsi inte list i sig sjZilv. Visserligen har den sin egen-

art, men den har inte isolerande verkan. Den ir liksom ett instrument
bland andra i en orkester.

.A.: Annu mer. Den ir ett slags fackla, som kan ges vidare. Det finns
en tradition inte bara inom enskilda kulturkretsar' utan iven frin en kul-
rur till en annan. De som f<iljer kan bygg" pi de foregiende. Det ir sant

- 
fiir att ta ett exempel 

-, 
att det hos de gamla egyptierna finns mingt

och mycket, som vi varken har anledning eller lust att 6verta. Men deras

matematik var i stor utstrickning <iveregyptisk. Vissa element i dagens

matematik har upptickts av egyptierna och traderats darifrin. I dag hiir
man ibland yttras, att >>vi europ6er inte fir pitvinga andra folk vir euro-
peiska kristendom>. Det finns vil i virt trosliv sidant, som endast passar

oss. Pi den scidra hemisfiren kan man knappast betona iwlnatten i
lengden. De har ju dirnere just i december sina kortaste nltter och det
mest strilande solsken.

B.: Det ir vil ofta inte si lett att urskilja det tids- och folkbundna
frin det 

- 
vad skall jag slga, frin det . . .

A.: d,et. eviga! Du har rltt. Det fordras ett mddosamt tankearbete, myc-
ket tilamod, ibland iven hirda strider.

B.: Vad anser du nu hiira till det eviga i Europa?

A.: Den formel som under 400-talet utarbetats lor att inringa Kristi
hemlighet. >Tvi och ett>, lyder formeln. Kristus har tui. naturer, den

gudomliga och den minskliga, men han ir endast eru percon. Si har ett av
Gud uppenbarat mysterium uttryckts i minskliga begrepp. Formelns
bestindsdelar ir grekiska. Men lika sikert stir de 6ver tiden. Formeln
utttimmer emellertid inte mysteriet, den upphiver inte det ogenomtrlng-
liga i detta. Men i och med att europeiska minniskor funnit denna for-
mel, i och med att de vunnit den, har de gjort sitt. Andra mi strlva vi-
dare. Men alla senare generationer av kristna, de mi vara europder eller ej,
kan lugnt och tacksamt acceptera, vad europ6er har wttalat om mysteriet.
>Tvi och ett>>, denna formel kan aldrig avskaffas. Vad den innehiller stir
fast, ty det dr helt enkelt sant.

B.: Sikert finns det exempel, som lr mera invecklade, iven sidana, om
vilka man kan ha skilda isikter.
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A.; Men nir det giller det principiella, ir det inte omiijligt att komma

till klarhet. Framf<ir allt fir vi aldrig gl<imma, att det helt visst i vatje
kultur - som tiverhuvudt^3et fortiinar detta namn - finns nigot ofiir-
gingligt. Mlnniskans storhet ligger just i att hon fiirmir stiga ut iiver sig

sjilv, transcendera sig. Lit oss itminstone aldrig gliimma, vari det vlsent-
liga hos oss ligger, hos oss europ6er.

B.: Du menar, att Europa ?ir fiirbindelsen mellan antiken och kristen-
domen?

A.: Vi miste uttrycka det Innu skarpare. Det miste komma ftam, att
bide det kristna och det som du kallar f<ir det antika Ir nigot univer-
sellt.

B.: Vad kristendomen betrafrar, blir det v?il tillr?ickligt klart. Den kom
ju ovanifrin till jorden. Den hlrstammar inte frin minniskor. Den beror

pi att Gud har meddelat sig sjllv. Detta giller sikerligen alla mlnniskor.
A.: Men vad den andra komponenten angfu, den som kom nedifrin,

ir det inte utan vidare sikert, om den uppfattas pi ritt sitt. NIr vi talar

om det antika, miste vi precisera, vad vi menar. A ena sidan kommer

det frin tids- och rumsbundna minniskor. Det ir nigot konkret. A
andra sidan 6r det nigot mer in ett forntida minskligt levnadssitt vilket
som helst, nAgot mer in en kultur bredvid andra kulturer. Si linge vi
utan nlrmare forklarin gar talar om antiken, kunde man ft&ga: Vad har

vi med grekerna och romarna att gora? Ar det inte en ren historisk till-
fellighet, att de kristna tiderna har byggt just pi deras kultur? Den

klassiska forntiden ir kanske lika vird att studera som andra tider. Men

den synes 'iven vara lika forgingen som andra. - Fiirst om man tlnker
pi det iivergrekiska hos grekerna, dr man pi ritt spir. Det som fingslar
ir inte det antika som sidant - det kan nigon antikvurmare kasta sig

river. Det var det allminminskliga i det antika, som attraherade senare

tider. Just detta hdr till den andra komponenten i den europeiska kultu-
ren, till det som det mlnskliga intellektets aktivitet fick fram. Just detta

kunde helt enkelt iivertas under de kristna tiderna. Ja, dess slutgiltiga
reception under I2}}-talet., dvs. just pi den tiden, di den kristna tron
var synnerligen levande i mlnniskors hjlrtan, ledde till den europeiska

kulturens blomstring.
B.; Dirfor har du alltsi framhi,llit, att' i Europa det gudomliga och det

minskliga cimsesidigt tringde in i varandra?

A.: Aven detta uttryck kunde limna oklart, vad som hir egentligen

avses. F6r att ta en jimforelse till hjelp - det minskliga i Europa var som

en skil, som en helig graal. Innehillet blev den gudomliga sanningen.

Minga irhundraden har bemodat sig att gcira skilen allt mera kostbar,

att giira den mer och mer ignad att upPta det dyrbara innehillet. Man
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biirjade med detta redan under f<irfiiljelsetiden. Den andliga Processen
nidde sin h<ijdpunkt under 1200- och 1300-talen. Pi rzoo-talet verkade

Thomas av Aquino, under 1300-talets fcirsta ir skapade Dante Alighieri
sin >gudomliga> dikt, Comedian. Eller 

- 
f.6r att ta en annan j?imfir-

relse 
- 

Europa ir ett slags brod.
B.: Vad menar du med det?

A.; Br<id ir resultatet av samverkan mellan Gud och minniskan, eller

- 
mer profant 

- 
mellan naturen och minniskan. Djuren nir sig av

markens frukter som de vixer. Vi minniskor handlar annodunda. Vi
bearbetar det som naturen bjuder oss. Vi tillagar vir niring. Materialet
Ir oss givet, arbetet ar vi;t. Pi ett liknande sitt har den gudomliga san-

ningen skenkts oss, m6dan att. fatta den lr vir. Detta mtidosamma arbete

har hittills framfdr allt utf<irts i Europa. Dirfiir skall Europa leva, iven
om det en ging f<irgis.

B.; Europa kan alltsi helt lugnt g& under?

A.: Lltngt ifrin. Visserligen kan det tinkas, att de gamla nationerna en

ging d<ir bort. Man miste rlkna med en sidan m<ijlighet. Dock menar jag

ingalunda, att Europas dijdstimme redan ar nira. Jag tycker inte om

det journalistiska pratet om den nya tidens 5nde. Det dr for mycket som

iterstir. Si minga nya mil har Innu inte nAfts. Vissedigen kom omkring
1100 ett slags sjukdom 6ver Europa. Men den sjukdomen var inte diidlig.
Det var nytt liv som sprlngde gamla former. Sikert finns det mingt och
mycket under nya tider, som man miste klaga over. Hela den moderna
utvecklingen <iverskuggas av den olycksaliga delning, som framgick ur
reformationen. Men varfor skulle vi inte en ging tivervinna denna mot-
sittning mellan goda minniskor? Lit oss i varje fall inte fcirlora oss i en

ytlig sj?ilvbelitenhet. Lit oss inte anse de nuvarande forhillandena vara de

rltta, helt enkelt dirfrir att de nu en ging {inns. Vi miste komma fram.
Vi miste streva efter att fylla de uppgifter, som den europeiska minsklig-
heten fiir 400 &r sedan var underkunnig om. Lit oss inte sova. Den and-
liga scimnen ar vir stcirsta fara.

B.; Men om rru verkligen Europas sista timme kommer en ging, vad
hender di? Det kunde ju intriffa en katastrof, eller vi kunde svika bio-
logiskt. Det hlnder ju ocksi en enskild mlnniska, att hon diir i sina blsta
ir genom en trafikolycka eller en pldtslig sjukdom.

A.: Du kallar mig tillbaka till virt imne. N?ir verkligen en ging 
- 

i
en avligsen framtid 

- 
Europas folk inte mer finns, skall i varje fall det,

som de Sstadkommit, f.ortfarande dga bestind. Det ilvereuropeiska skall
fiirbli. T?ink pi att grekerna har dcitt, men att de lever lndi. Det som vi
kallade for det iivergrekiska, har inte frirgitts. Pi ett liknande sdtt, ja
innu mer, skall Europaleva, lven om det diir. Ty den europeiska kultu-
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ren har kommit upp till sin unika nivi, di den <ippnade sig fcir den Gud,
som framtritt i Kristus.

B.: Tro och kultur blev ett i Europa, det har du rltt i. Det gir iven
historikerna med pi.

A.: Trcn blev kultur, skulle jag hellre vilja sdga. Ty tron blev hela livets
besjllande kraft. Aven den kulturskapande mlnskliga verksamheten hade i
tron sitt hiigsta mil. Aven den h<iga fdrmiga, som ir Europas slrskilda
styrka, tog sin riktning mot den kristna trons innehill. Har hade kulturen
sitt allraheligaste. Dirfcir kunde tron ocksi bli den inre principen till de

olika folkens enande. Den h<ill ihop Europas vixlande historia. Si blev
detta brokiga skeende med alla sina ytterligheter en enhet. Genom den

kristna tron hade Europas historia sin kontinuitet.
B.; Dlrmed har du i forvig besvarat en annan friga, fr&gan onn sam-

manhanget mellan det verkliga skeendets nistan o<iverskidliga rikedom
och din id6 om Europa.

A,: Det iterstir endast att henvisa till sambandet mellan det vi tlnkt
pi och slaget vid Lechfeld. Di Otto segrade pi S:t Larsdagen 95J, av-
virjde han en yttrevida. Det var lyckliga tider, di faror hotade framfor
allt utifrin. Efter det att det yttre angreppet visats tillbaka, kunde den

inre processen fortgi. Den kristna kulturen skred fram mot sin ho;d. E,tt

av historiens under skedde. Europa fullbordades.
B.; I sjilva verket kommer slaget vid Lechfeld dirmed i ett perspektiv

som jag inte tinkt pi till en bcirjan. Det du slger, ir nigot nytt.
A.: Icke alls. Pi sitt sitt har skolastikens huvud, en av Europas bygg-

mlstare, Thomas av Aquino, redan uttryckt denna id6. Niden forst<ir inte
naturen - 

sade han 
- 

utan upplyfter den och fullbordar den. FIan me-
rrar, att kristendomen inte gor vild pi minniskan utan knyter an till
hennes natur och leder henne till den hogsta mojliga fullandning. Men
redan 1 000 ir tidigare, p& 200-talet, har Tertullianus, den hirde teologen
pi martyrernas tid, uttalat det samma. Anima bumana naturali'ter cbris-
tiana,har han sagt, den minskliga sjilen ir kristen till sin natur.

B.: lag frestas faktiskt att tro pi de gamla grekernas myt om Europa.
Myten framstiller Europa som en jungfru. Hon ir Zeus', den hcigsta

gudomlighetens, utvalda. Si kunde vi i sjilva verket 
- 

enligt dina
id6er 

- 
kalla Europa fcir den sanne Gudens utvalda!

A.: Jag skulle hellre vilja sega, att det ir mlnniskan, som lr Guds

utvalda.
B.; Ar du rndd for att amerikanerna eliest kunde bli svartsjuka?
A.: Kanhinda.

Vilbelm. Kdster Sl
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ERIK DEN HELIGE -
KONUNG OCH MARTYR

T ." tidigare uppsats (Credo lgJJ: t74fi.) ha vi behandlat killorna
I til Erik den heliges historia och frimst den s. k' Erikslegenden. Vi
ha itergett det magra material som utdver denna legend stir historikerna
till buds, och funnit att det giir foga mer in slkerstiller hans existens,

samt avspeglar utvecklingen av hans kult. En av dessa killor liter oss

dock veta att Eriks gemil utsatt cisterciensmunkarna i Varnhem for fOr-
f<iljelse, uppenbarligen med helgonkonungens goda minne. En pivebulla
talar dessutom om kulten av en man, som diidats i dryckeslag. Kan det

val vara Erik den helige? Till detta kunna vi llgga att Saxo, den danska

historieskrivningens fader, som levde och skrev kring sekelskiftet 1200,

trors art han stundom ber<ir fiirhillandena i Sverige, icke med ett enda

ord omtalar Erik.
Samtidigt konstaterade vi i alla f.all att Erikslegenden, frinsett dess

panegyriska uppliggning, i och for sig gor ett trovirdigt intryck. Den
utg<ir den liturgiska sammanfattningen av en kyrklig tradition, v&rdad
inom Uppsala irkestift och framfcir allt vid domkyrkan. Bide Sveriges och

Norges stormannaslikter voro med nlra familjeband knutna vid Erik;
hans minne kan icke heller hos dem ha forbleknat vid den tid da legenden

fick sin slutliga avfattning. Bide de kyrkliga och vlrldsliga arkiven ha

pi denna tid med slkerhet innehillit skriftliga vittnesbiird om och av
honom. Och vad Uppsala domkyrka betrifrar, veta vi rent arr att rnal
dlr utciver legenden torvarat ett biografiskt material till historien om
Eriks levnad och kult, som numera gitt fddorat. Det gir alltsi inte att
helt enkelt dra ett streck civer legendens uppgifter. Historikern tvingas
att ta dem i betraktande di han sitter sig ned f<jr att rekonstruera helgoir-
konungens historia, och att efter bista f<irmiga siika liisa de motsigelser
som legendens f6raktare llttvindigt trott sig kunna eliminera. Mycket
fortjinstfulla fcirsok ha ocksi gjorts, senast av Knut B. \trestman i det
stora sammelverket om Erik den helige.

I den tidigare uppsatsen skirskidade vi de korta notiser som utiiver legen-
den bilda klllmaterialet till Erik den heliges historia. Om vi vidga blicken
att orl'fatta Sveriges f<irhillanden under decennierna vid XII seklets mitt,
si finna vi att klllorna flyta nigot rikligare. Vi veta, att efter den s. k.
Stenkilska kungaittens utslocknande, nigon ging i biirjan pi 1120-talet,
ftrljde ett skede av f<irvirring i det svenska riket, varunder bide inhemska
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och utlindska tronpretendenter tbvlade om makten. Slutligen vann pi
113O-talet Sverker, en 6stgcitsk storman, allminnare erkinnande som ko-
nun8.

Sverker utmirkte sig genom kyrkliga intressen; han och hans drott-
ning grundade de f<irsta cisterciensklostren i Sverige, frlmst Alvastra, som

blev gravkloster fdr dem sjilva och hela deras itt. Under Sverkers tid
besiiktes Sverige ocksi av Nicolaus Breakspeare, kardinalbiskop av Albano,
vilken som pivens legat verkade i de nordiska lenderna. Han kom 11i2
till Norge, der han genomf6rde den norska kyrkans lcisgcirande frin det

danska irkesitet i Lund och bildandet av en sirskild norsk kyrkoprovins
under en lrkebiskop i Nidaros (Trondheim). Nigot av de foljande iren,
llJ2 eller 1 1 t 3 h6lls ett kyrkom<ite i Link<;ping, omtalat i svenska annaler.

Till kardinalens uppgifter h<irde att ordna forhillandena i Sverige pi
samma sitt som i Norge. Dlrav blev denna ging dock intet: >emedan

svear och giitar>, ber'dttar Saxo, >icke kunde enas om, vilken stad och
person som vore virdig detta Imbete, si f<irvigrade han de tvistande
denna ira och bevirdigade icke dessa i religionen ?innu okunniga barbarer
med den heliga hedersposten>. Den danske kriinik6rens ord vittna om
danskarnas kinsla av <iverligsenhet ilver de nykristnade svenskarna. Men
samtidigt visa de att allt inte stod ritt till i Sverige.

Saxo vet ocksi att beritta itskilligt of<;rdelaktigt om Sverkers son

Johan. Denne skulle bland annat gjort sig skyldig till ett grovt iivervild
mot hrivitsmannen i Halland, vars maka och syster han bortrovade. Detta
gav enligt Saxo danske konungen Sven en vilkommen anledning att ar'-
falla Sverige med krig. Kardinallegaten, som 11i3 pi hemvigen passerade

Danmark, siikte forgives avrida honom. Sven fann tillfallet desto llg-
ligare, slger Saxo, pi grund av Sverkers ilder och okrigiska sinnelag, och
emedan oenighet uppstatt mellan honom och hans folk; det gick darhan
att biinderna diidade hans son Johan pi tinget. Fiiljande vinter fciretog

Sven sitt krigstig, som dock snopligen misslyckades i de smillndska sko-
garrra. Sverkers roll i detta krig skall ha varit firga heroisk; det var de

smilindska btinderna som sjllva hejdade danskarna.
I detta fekti'g deltogo icke Svens medtivlare om makten i Danmark,

konung Knut Magnusson och hertig Valdemar av Slesvig. Tvirtom reste

de kort derpi till Sverige for att tillse sina gods; bida Lgde sidana genom

mcidernearv frin den stenkilska itten. Verkliga orsaken var att Knut
giljade till konung Sverkers dotter. Saxo berittar att de blevo mottagna
med st6rsta viilvilja och tillfogar den mlrkliga upplysningen att Sverker
missnojd med sina egna barn skulle gjort dem arvlosa och i stlllet insatt
sina bida blivande shktingar som arvtagare. Uppgiften verkar otrolig,
men styrker endast intrycket av Sverkers vacklande vilde. Nigot 3r se-
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nare blossade inb<irdeskriget upp i Danmark: konung Knut blev miirdad,

Sven stupade pi Gradeheden och Valdemar den store stod ensam kvar som

segerherre. Ocksi Sverkers regering fick ett vildsamt slut. Vistg6talagens
kungakriinika siger att hans histesven miirdade honom om julottan di
han skulle fara til kyrkan. Saxo uppger att mordets anstiftare var den

danske prinsen Magnus Henriksson, som ville it hans rike. Denne drabba-

des dock i sin tur av hlmnden, tilligger han, han blev slagen i strid av

Sverkers son Karl, och miste silunda b&de rike och liv.
De samtidiga hendelserna i Danmark m6jliggora ett preciserande av

tidpunkten fiir konung Sverkers dod: den miste intriffat julnatten 1116.

De norska konungasagorna meddela attMagnus Innu viren 1161 satt vid
makten i Uppsala. I detta mellanrum ha vi att passa in Erik den heliges

regering. Saxo nimner honom icke med ett ord, han befattar sig bara

med det som direkt angir Danmark. Cistercienskriinikan liter oss dock
veta att han itminstone 1157-58 var herre <iver Vistergiitland, dir hans

dtt dgd,e stora jordagods. Det finns intet skil att betvivla att han rcgerat
<iver hela riket, vi veta exempelvis att han gett privilegier it Nydala klos-
ter i Smiland. Men for iivrigt lro vi helt enkelt hlnvisade till legendens

ord.
Erikslegenden uppg€r att helgonkonungen blev diidad i sitt tionde rege-

ringsir. Stimmer det, miste han upphojts till konung redan vidpass 11I0,
under Sverkers tid. Oroligheterna under dennes senare ir skulle di alltsi
varit allvarligare in Saxo litit piskina. Frigan kan inte slutgiltigt avgiiras

utan nytt material, och sidant synes numera osannolikt. Efter Sverkers

d6d har Erik i varje fall vunnit allmint erklnnande. Mih?inda stir legen-

dens uppgift om hans resor i riket (eriksgatan?) och hans efterskinkande
av konungssakcirena i samband dirmed. Det sistnimnda lr f<ir <ivrigt just

en sidan konkret detalj som emellanit slinker in ocksi i legendens bibliskt
generaliserande normalprosa. Men hans regering f<ir <ivrigt? Legenden

siger att han stiftade rittvisa lagar. Minne icke det var just sidant som

man kom ihig lnnu i 1200-talets Sverige, lagmanskretsarnas samhille?
Erik verkade for fullbordandet av (gamla) Uppsala domkyrka; han in-
satte dlr prlster for att tjlna Gud genom btr. (opus pregandi). Av alla
legendens uppgifter Ir kanske denna den sikraste. Domkyrkobyggets fa-
ser har man vid lrkesltet kint bittre In nigot annat. Och vi erinrar oss

att Uppsala domkapitel i varje fall under konung Knut Eriksson var
regulirt, dvs. bestod av kaniker, som levde tillsammans som i ett kloster,
och till sin frlmsta uppgift hade just gudstjlnstens uppritthilland,e (opus
Dei).

Legenden ber'ittar om Erik den heliges fromma personliga liv och askes.

Vi bora inte pressa en sidan kalla, det Ir visst. Men faktum 'ir, att medel-
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tidens minniskor, ocksi konungar, olta ovade askes, och just sidana per-
soner var det som f<irvlrvade helgonrykte. Det bakande av helgon, som

vissa moderna forfattare synes tro, att det utgjorde en av det medeltida
pristerskapets favoritsysselsittningar, var fullstindigt civerfl<idigt. I sista

hand var himlen full av helgon, bland vilka exempelvis Uppsala domkyrka
redan igde som skyddspatron S:t Laurentius. Vad Erik betriffar, kunde
man peka pi en pitaglig sak: man fdrvarade i Uppsala hans hirskjorta,
flackad av blod vid hans dod. Och alla reliker voro pi den tiden ingalunda
olkta; de voro lika ldtta att tillvarataga som nigonsin en Gustav Adolfs
genomskjutna kyller eller en Karl XII:s virja.

Men fitrfdljelsen av munkarna i Varnhem, vittnar den inte till Erik
den heliges nackdel? Bevisar den inte hans allt annat in fromma sinnelag?

Hir ir det nutiden som giir schablon av helgongestalten. Utan att ingi pi
helgonskapets teologiska kriterier, som innebira att. minga syndare diitt
som helgon, eller riktigare, att alla helgon varit syndare, miste man
stlmpla den moderna schablonen som alltfiir enkelt hopkommen. Vi kinna
icke konfliktens orsaker, den enda version vi iga ir munkarnas, som ir
h<igst fragmentarisk. Icke heller Ludvig den helige var servil mot kyr-
kans min, utan visste vll bevaka sin och rikets ritt. Det ir for iivrigt icke
Erik som kronikan frlmst anklagar, utan hans drottning, och den med-
ger, att. de till slut blidkades och intogo en vilvilligare hillning. Varnhem
blev sedan den erikska ittens gravkyrka. Vad vi har helt forbigirff, ir
den allmlnna kyrkopolitiska situation, som K. B. \Testman si levande
trarnrnanat och som han 

- 
mihinda dock alltf<ir schematiskt 

- 
litit

bilda bakgrunden ocksi till denna konflikt.
Alltf<ir snart blev Erik bortryckt frin sitt rike, vittnar Vistgcitalagens

kungakronika. Klingar icke detta en smula annorlunda in legendens upp-
gift om en tioirig regering? Fluru som helst, en dansk prins, Magnus FIen-
riksson, densamme som enligt Saxo villat ocksi konung Sverkers ddd, reste

sig mot Erik. Legenden siger att han gjorde ansprik pi riket som sitt
mijdernearv. De norska konungasagorna bekrifta hans hlrstamning frin
den gamla konungaitten. FIan sammansyor sig nu med en av rikets
frlmsta min. Legendforfattaren har sikert kint denne till namnet, rnen
icke velat falla ur stilen: Henrikslegenden nimner icke heller Lalli vid
namn. Alltnog, Erik blev civerfallen i ostra Aros, det nuvarande Uppsala,
iivermannad i strid och halshuggen dir han lig pi marken. Dodsslttet be-
kriftas av den snett framifrin genomhuggna halskotan i Uppsalaskrinet.

Legend och annaler iro eniga om att bestimma Eriks diidsdag till
Kristi himmelsferds fest, den 18 maj 1150. Nu ir saken bara den, att
festen detta ir infOll den 5 maj. En smula blttre skulle det passat 11t9,
d& var det den 2l maj. Nigondera uppgiften miste vara oriktig, datum
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eller festen. Si tidigt som 1198 firades S:t Erik den 18 maj, men dagen

behiiver inte vara hans dcidsdag. Det kan helt enkelt f6rhA[a sig si att

denna var uppragen av en annan fest: den t mai f.irades iUppsala Corn-

passio Mariae.Mar- har i stillet fixerat en annan limplig dag, som senare

tagits for den exakta dagen for martyriet. Den 18 maj kan likaledes vara

dagen fcir den f<irsta skrinliggningen. Andra orsaker till fijrvlxlingen ha

ocksi fcireslagits.
Det har i varje fall inte rickt linge, innan Erik den helige fitt sin upp-

rittelse. Redan en mansilder efter sin dod var han officiellt erkend som

ett av irkestiftets helgon. Man har i vir tid lanserat honom som ett >parti-

helgon, for den erikska itten. Det ir troligt att hans egenskap av dyna-

stigrundare bidragit till utbredningen av hans kult. Vi kunna dock vara

iivertygade om, att denna kult aldrig fitt kyrkligt erkinnande, om den

icke omhuldats ocksi av en kyrklig korporation: det regulira domkapitlet

i Uppsala. >Partihelgon> voro icke ovanliga under medeltiden, ansatser till
sidana funnos i Skandinavien pi flera hill ocksi pi 1 10O-talet: den danske

konung Knut Magnusson (f lltZ), de norska konungarna Harald Gille

(t 1136) och 6sten (t 1lt7), det norska kungslmnet Olav Gulbrands-

son (f 1169), kanske ocksi sjilva konung Sverker (t 11t6). Frin fol-
jande irhundrade ha vi bl. a. den svenske tronpretendenten Holmger

Knutsson (t 1248) och den danske konungen Erik Plogpenning (t 12t0).
Alla dessa ha dodats av sina politiska vedersakare och ansatser till en kult
ha varit i ging, i ett par fall drivna tirtt llngt. Ingen av dem har nitt
kyrkligt erkinnande, vilka politiska skll som In kunde talat di'tfor-

Minne det icke vara fcirhast at, att under dessa omstlndigheter tillimpa
pivebullan om >helgonet> som d<itt i rus och dryckeslag pi Erik den

helige. Harald Gille driptes bevisligen di han lig i sitt rus vid sin frillas
sida, Sverker blev ihjilslagen julnatten och Knut dodades under ett stort
gistabud i Roskilde. Nils Ahnlund har gett goda skal for att piven isyf-
tat Knur, som varit gift med Sverkers dotter och hade svenska politiska

f<irbindelser. Men fijr iivrigt stir det icke alls i bullan att saken gillde en

konung, det kan ha g?illt en betydligt ringare person' fastldn affiren kom-
mit till Roms dron. Sagesmannen har varit en av konung Knut Erikssons

utslnde, pristen Richard, mihenda dartill identisk med prosten Richard i
6stra Aros, den plats dar Erik ljutit d<iden och der man tidigt rest ett
kapell till hans ira.

Aterstir korstiget till Finland. Det skall bli fiiremil fiir en tredje och

avslutande artikel.

larl Galldn
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TRE DIKTER

Enslig kyrka,
genomlyst av helgelse i miinniskomiirkret.

Evighetsnirvaro,
tyst sluten enhet;
uppgiende i gudskerlekens fyrljus.

Ingenstans,
nZir man flyr frin kors till kors,
ankarfiste, klar sikt. . .

och man kommer,
liter m6rkret regna
i ett ordldst hav -
tills ren och naken,
uppfylld av blvan,
f<irvandlad
till att llska det sviraste.

Omiirkligt g3.r jag utanf6r,
l?igger vingarna fiir ansiktet,
vilar i Gud.

Men nigonting griper min ande

si att jag spritter upp med ett skri . . .
En sj?il ropar genom mig,
vill ut, vill ut!
En frimmande sj?il kretsar mot alla mina fiinster -jag skakar av instiingd fruktan.

Di ber jag om ljus.. .

och min kropps kyrka
blir upplyst, fiirvandlad

Det Ir nigon som har uppstett frin de diida.
Det Ir nigon som gir ut ur min btins tabernakel.
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Tre dihter

Du f6rbl6der kanske i mig.
Nigot sker.
Nigot hettar, hugger
och 96r siret st6rre i min hend -
stdrre av blod,
som jag ging pi ging suger bort med spr'dckta l?ippar.

Du korsfister dig pi nytt i mig.

Varje ging blir korset sttirre,
tvingar mina armar lingre utit - -du slits sdnder. . .
Hur liinge
skall senorna hilla?

Du ropar ur djupet, ur h6jden.

Du ropar htigre och hiigre.

Men lottkastningen om dina klader
sysselsitter m?inniskorna,
medan ett reaplan forcerar Golgata.

Om blodet vlller fram ur munnen'
och kanske ingen ser. . .
O, att ingen mlrker -fiir din karleks skull!

Men du lever, lever,
och din btin blir s6iilvg -st6rre av blod,
som jag ging pi ging dricker
med sprickta lippar.

Ma gil aI ena Berna il et t e
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PRO ET CONTRA

Den bysantinska konstens
Kristusbilder

R. P. \filh. Kiister SJ skriver i ett inligg
1 Credo (1915 z 30 ff): >>H?irifrin>>, dvs.
frin den monofysitiskt och monoteletistiskt
inficerade teologien, >faller ljus pi den
bysantinska konstens Kristusbilder. Orienten
framstillde med fdrkerlek Flerren som pan-
tokrator, som allbehlrskare. Aven pi korset
var han segrare, ingenting annat. Det ir
det konstnlrliga uttrycket f<ir den kristo-
logi,, som inte tilllt ett ekra lidande hos

Kristus. Bredvid pantokrator-motivet finns
framstlllningar av korset utan Corp'ts.>

Kan detta sigas? Ar det icke jusr tron
pi Jesus sjZilsliga och kroppsliga lidande och
pi hans d<id som mlnniska som bildar bak-
grunden till och f<irutslttningen fdr den
<isterlindska kyrkans intensiva piskgliidje?
Kan uppstindelsens hirligher ens tinkas
utan lidandets f<irnedring till den bittra
diiden, eller piskdagen utan lingfredagen?
Fdr att kunna jubla med den Uppstindne
miste den d'sterldndska kyrkan lida med den
Korsflste.

Om man pi allvar sitter sig in i denna
kyrkas liturgi, slir det en, hur kristocentrisk
och evangelisk den ir. Detta geller f6r
sivil officiet som missan. Om Kristi verk-
liga och frivilliga lidande talar t. ex. de
dagliga bdnerna f6r tidegirdens nionde
timme och de vid gravliggningen pi ling-
fredagen eller den bdn som lises av prlsten
och diakonen framt6r Kristusbilden vid
missans biirjan: >>Framfdr din renaste bild,
o du Gode, faller vi ned, bedjande om vira
synders fdrlitelse, o Kristus, Gud. Ty det
behagade dig att frivilligt upph<ijas pi
korset f<ir att urltisa ur fiendens trlldom
dem du skapat. D'drf<ir ropar vi i tacksam-
het till dig: med gl:idje har du fyllt allt, du
som har kommit f<ir att frllsa virlden> 

-detta liter fiiga monofysitiskt eller mono-
teletistiskt.

'r))

>Pi alla sitt undvek <isterns konsf att visa
den lidande Kristus. Konsren fcirrider en
viss aultsykologisering i den iisterhndska
teologien> fortsitter P. Kdster. 

- Men icke
blott orienten utan ocksi occidenten fram-
stlllde med fdrkerlek Fferren som panto-
krator och segraren 6ver ddden: majestas
Domini, den fiirherligade och rronande
Kristus, skidade ned pi hela kyrkrummet,
pi altaret och de troende 

- 
en tradition

som vilade pi solida dogmatiska grundvalar
(jfr brevet till Hebr6erna). En med panto-
krator-motivet besliktad <isterlindsk Kris-
tusframstillning 'ir den s. k. d6esis. BAda

motiven baserar sig pi Johannes' Uppen-
barelse; pantokrator-motivet leder ocksi
tanken till Mt. 28: 18 och Hebr. l:2, 2: 8,

medan Mt. 2f :31 ligger till grund f<ir
d66sis-motivet; det visar Kristus tronande
som virldens domare med Johannes D<iparen

- 
som f<irel<ipare den stiirste i Gamla testa-

mentet 
- 

och Jungfru Maria 
- 

som
Gudaf<iderska den stiirsta i det Nya 

- 
i

bdnfallande stillning som fdrebedjare f<ir
minskligheten, han till vanster och hon till
h<iger om Kristus. Men icke mindre ofta
framstiller den osterlindska kyrkans sakrala
konst den lidande, korsfaste, frin korset
nedtagne och gravlagde Kristus; ocksi Kris-
tus i Getsemane framstilles med f<irklrlek
i det s. k. Bdnen-om-kalken-motivet. Sidana
ikoner kan ses t. ex. i det rysk-ortodoxa
kapellet i Stockholm och pi Nationalmu-
seum (den av Aschberg donerade ansenliga
samlingen, Nationalmuseums utstillnings-
kataloger nr 44-4J, 1933). I den f<irnlm-
liga ryska kyrkan i Kiipenhamn har >B<inen

om kalken> en dominerande plats. I Paris,
som har flera ortodoxa och flera katolska
bysantinska kyrkor (t. ex. den ryska katol-
ska kyrkan och St. Julien le Pauvre, en
kyrka frin 1000-talet byggd fOr bysantinsk
rit, som dir fortfarande firas), har man
ocksi tillf?ille att studera den bysantinska
framstillningen av den lidande Kristus.



Pro et contra

Precis som vi västerländska kristna be-
gagnar de österländska sig av dels kors och
dels krucifix i sina kyrkor såväl som i sina
hem. En medlem av den österländska kyr-
kan bär sedan sitt dop ett litet kors av ädel
metall i en kedja om sin hals. Men orien-
talerna använder icke huvudsakligen kors
(som protestanterna) eller huvudsakligen
krucifix (som de romerska katolikerna) 

-de orientaliska katolikerna såväl som de
grekisk-ortodoxa (rysk-ortodoxa osv.) an-
vänder bådadera. Krucifixet utgör en obli-
gatorisk och väsentlig del av kyrkornas ut-
smyckning: ett på centralt stäile, nämligen
på krönet av bildställningen (eikonoståsion)
mellan altarrummet och det övriga kyrk-
rummet, mitt över >de heliga dörrarna> 

-ibland i form av ett kors, ofta som krucifix
och då ofta flankerat w Maria, den smärto-
rika Modern, och Johannes, lärjungen som

Herren älskade; ett på själva altaret 
- 

ett
handkrucifix, som prästen efter gudstjäns-
ten välsignar de troende med då de en efter
en går fram för att kyssa det; ett omedel-
bart bakom tabernaklet, monterat på en
stång och väl synligt 

- 
ett processionskors

liksom i forna tider i västerlandet. Också
passionsredskapen framställer den bysan-
tinska konsten pietetsfullt för att påminna
de troende om enskildheterna i Kristi li-
dande - isopsstängeln med ättikssvampen
till vänster och sp;'utet till höger om den
korsfäste; längst nere står att läsa: Pinans
ställe. 

- Jag undrar, om en oriental skulle
kunna vara överens med Juliana av Nor-
wich, om vilken det säges, att >hon inser,
att Kristus uthärdat sitt lidande med verk-
Iigt välbehåg) gfu Credo 1953: t2t). En
sådan formulering skulle han nog uppfatta
som ett bagatelliserande av Kristi lidande,
som enligt rysk fromhet var så fruktans-
värt, att korsets fotstöd vreds snett 

- det
s. k. ryska korset, Men också det faktum,
att Kristi mänskliga natur visserligen spjär-
nade emot lidandet, dock utan atr ett ögon-
blick fOrdröja hans mänskliga och hans
gudomliga viljas accepterande, har satt sin
prägel på den bysantinska konstens kors-
fälstelsesscen: korsdödens rysning får en

övernaturlig mildhet över sig, för att ut-
trycka den gudomlige Frälsarens saktmodig-
het och för att betona, am årerlösningen
mera är ett verk av Guds barmhärtighet än
av hans rättv;sr.

Även korsen utan Corpus medtager ofta
pinoredskapen. De påminner de troende om
lidandet också utanför själva passionstiden.

Ja, även under påsknattens jublande guds-
tjänst har det stora krucifixet med den

lidande Frälsaren, från vars händer och
fötter blodet strömmar, sin traditionella
plats till vänster framför ikonostasen, en
påminnelse också i påsktiden om att >vi är
dyrköpta>>.

Det stora krucifixet, det s. k. >>Golgata>,

är en ikon i ungefär kroppsstorlek. I sin
mest uvtecklade form ser det ut som ett
NI, krönt av ett T. Ursprungligen har det
nog bestått av tre delar: själva kruci{ixet
och två ikoner, den ena under Kristi högra
arm av Maria och den andra under hans

vänstra arm av Johannes, Numera bildar de

ett stycke i likhet med ddösis-gruppen. Vid
korsets fot utvidgar Golgata-ikonen sig

framtill och baktill för att föreställa klip-
pan. En huvudskalle är målad eller fram-
ställd i relief under korsets fot 

- 
en an-

spelning både på namnet Golgata (huvud-
skalle) och på Adam, genom vilken mänsk-
ligheten hemföll åt synden (enligt legenden
korsfästes Kristus, den nye Adam, över den
gamle Adams grav). Framför detta krucifix
brinner en lampa, och de troende förrättar
sin andakt där. Tanken faller osökt på kors-
vägen i våra kyrkor och kapell.

Vid offertoriumsaltaret (protesis) i altrr-
rummet, till vänster om huvudaltaret där
förvandlingen äger rum, finns en bild av

den smärtofyllda Modern hållande den från
korset nedtagne Jesu kropp i sina armar,
liksom ofrande den till Gud.

Från skärtorsdagsaftonen till påsknatten
ärar den österländska kyrkan en bild i
ungefär kroppsstorlek av Jesus i graven.
Innan påskmässan börjar, bär prästen denna
grav, hållande den över sitt huvud, in i
altarrummet genom huvudingången, >de
heliga dörrarna>.
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Kanske fir vi i detta sammanhang ocksi
hlnvisa till en annan ikon, som uttrycker
Marias, Gudsmoderns, delaktighet i iterl<is-
ningsmysteriet, den s. k. Passionsgudsmo-
dern, som frin italo-grekiska omriden (dir
kallad >Madonna del perperuo soccorso>)
spritt sig <iver hela Ryssland: pi iimse sidor
om Gudsmodern med Jesusbarnet sviivar
inglar med pinoredskapen. En annan ikon-
typ visar helgon hyllande Kristus pi korset,
vars armar bir medaljonger med brdstbilder
av Maria och Johannes, Kristi mystiska
lekamen kommer alltsi likaledes till uttryck
icke blott under fiirherligandets utan ocksi
under lidandets aspekt.

Den iisterhndska kyrkans konst ir
strangt asketisk och hieratisk, absolut sakral

- 
utom di visterlindskt inflytande gjort

sig gillande. Den Ir dogmatisk och tradi-
tionstrogen. Vid fcirsta anblick kan den
fcirekomma niistan heraldiskt stiliserad, men
vid nirmare piseende upptecker man varia-
tion och rikedom under all den dogmatiska
lagbundenheten. Konstniiren trlder tillbaka
i iidmjuk anonymitet, Gestalterna har
ingenting av den levande modellens virlds-
liga, till sinnena appellerande, detaljerade
individualitet tiver sig; kroppens former
d<iljes lrbart under veckiga khder, som
liter endast ansikte, h:inder och eventuellt
f<itter synas. Denna konst fdrhAller sig,
kunde man siiga, till annan >kyrklig> konst
pi samma sltt som den gregorianska singen
till >kyrkomusik>>: den passerar genom
sinnena, men den driijer sig icke kvar dlr.
Sengotikens och barockens alltfiir minskliga
klimat ir frimmande fdr den bysantinska
konstens iivernaturliga atmosf:ir.

Det nakna Ir dlr utesluret. Men just
Kristus sjllv utgdr ett undantag: han fram-
stllles som ett naket barn i den kalk, som

Johannes Dtiparen hiller med vensrra han-
den och pekar pi med den h6gra: >Se diir
Guds lamm>>; vidare som fullvuxen man
utan klider vid sitt dop i Jordanfloden;
som fmmanuel med serafvingar kring hiif-
terna, ofta, med runt gossansikte och place-
rad i Faderns kni; i synnerhet som den
lidande Kristus, iklldd blott ett vitt lind-
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kliide: pi hans utmlrglade kropp framtrl-
der varje revben, knlskilarna och axelle-
derna, bukpartiet ?ir starkt insjunket, ur
hand- och fotsiren rinner blodsstriimmar
och huvudet lutar mot hiigra axeln.

Det ir uppenbarr den lidande och dciende
Kristus men samtidigt >Flerren den alls-
mlktige>> som vi miiter i den bysantinska
sakrala konsten. Fastln kroppen redan biir-
jar krokna under smlrtan och huvudet
biijer sig, driijer ?indi ett Atersken av hans
gudom och fullstiindiga sjiilvbehirskning
kvar iiver dtidens rysning. Denna retenue lr
karakteristisk fiir den sakrala <isterhndska
konsten. Ett Matthias-Griinewald-krucifix
eller en gotisk, svimmande >Schmerzens-
mutter> eller S:t Alfonso av Liguoris av
rdda sir sargade, pi korset hengande kiitt-
massa 

- 
de skulle icke finna plats inom

den sakrala bysantinska konsten, dirf<;r atr
det gudomliga och upph<ijda icke kommer
till sin ritt hos dem.

Andi hade nigon ging pi 1000-talet en
iiverging till realismen lgt rum just vid
framstillningen av korsflstelsen. Intill dess

hade Kristus pi korser mera haft utseendet
av en konung, en Gud: rak, levande, med
livliga <igon, med det vida kolobium om
kroppen. Men under de fiiljande irhundra-
dena accentuerade man i Bysans Kristi li-
dande till den grad, att piven Leo IX:s
legater ir l014 fdrebridde orientalerna
denna nymodighet, som ftir <ivrigt senare
iven blev accepterad i vlsterlandet, di den
franciskanska passionsandakten blev allmin.
Sedan renissansen ir det ocks& dlr den li-
dande och d<iende Frilsaren, icke segraren,
som dominerar. fnnan dess fanns, alltsedan
piven Gregorius den stores tid, triumfkruci-
fixet, i synnerhet pi den iberiska halviin.
Den ildsta, fdr hela visterlandet fi;rebild-
liga framst?illningen torde den >Segrande
I(orsfiste>> av den mesopotamiske munken
Rabbulas vara, som finns i en syrisk evan-
geliehandskrift ftin fu tB6, I det karo-
lingiska riket utspridde de iriska missioni-
rerna ett triumfkrucifix med den korsfeste
Aterldsaren framstilld i sitt majestit med
purpur och krona.



Pro et contra

Fastln alltsi den lidande Kristus i orien-
ten 

- 
som senare ocksi i visterlandet 

-helt uttrlngde triumfkrucifixet, iir den

iisterlindska kyrkans framstillningssltt om

in realistiskt icke naturalistiskt. Framstlll-
ningen av Kristus och helgonen i plastisk,

itminstone rundplastisk, form ftirbjudes
som nigot virldsligt, sinnligt, ja hedniskt.
Det iisterlindska krucifixet uppvisar dlrfi;r
Corpus i relief eller milat. 

- 
Av liknande

psykologiska skel fiirbjudes ocksi orgeln:
endast den vokala musiken, b?iraren av det
liturgiska ordet, fir anvindas vid guds-

tj insten.
over <isterns religi<isa konst vilar en <iver-

naturlig stamning, som den kristna hstink-
ten och den katolska kenslan helt kan
gutera, fastln den i mycket skiljer sig frin
vlsterlandets naturalistiska. Den religiiisa
mystik som talar ur den, ir fjittrn fuin
rationalistisk anda. Den som misstycker att
den iisterllndska kyrkan icke ens inf<ir den

lidande, ja d<iende Frilsaren gldmmer, att
han ir >herlighetens Flerre>, mi komma
ihig, att dogmen om Kristi gudom ir den

kristna trons fundamentaldogm (Mt. 16:

i6tr;, rom orientalerna aldrig f<irlorar ur
sikte, icke ens inftir Kristi fdrnedring. Dlir-
f<ir sjunger de Alleluja lven under faste-
tiden och i sjilamlssorna. Men de besl<ijar

i andra sidan heller aldrig sina krucifix,
icke ens under passionsveckan. De betraktar
alltid hela Kristus under alla liturgiska ti-
der, under jultiden sivll som under faste-
tiden och pisktiden. Deras kyrkklockor
tiger aldrig, icke ens pi lingfredagen.

Sittet och medlen hos kyrkan att fdrena
sig med sin Brudgum och att uppamma

sina barn kan vara olika men iindi lika
berittigade. Liksom ingen minsklig filosofi
har monopol pi att utl?igga Guds uppen-
barelse och kyrkans enhet icke bdr f<irv'dxlas

med en bestimd teologisk skola pi de

andras bekostnad, si bestir ej heller kyrkans
kult i nigon utvlrtes enformighet: ingen

ras eller kultur lr privilegierad, ty som de

heliga tre konungarna bringar de Kristus
guld, r<ikelse och myrra. Varje gammal

katolsk rit ir en dyrbar liturgisk skatt.

Den tisterlindska kyrkans liturgiska tex-
ter och sakrala bilder ir dyrgripar i kyrkans
skattkammare, vil ignade att ira Gud och
helga minniskorna.

A. u. luell-Skielse

Teologi och teknik

Olaf Pedersen har i denna tidskrift
(79J4: J fr: lt7 ff) utvecklat tankar, som

i motsats till den inom vissa kristliga kretsar
omhuldade uppfattningen om tekniken si-
som en automatiskt verkande faktor av

tivervigande satanisk natur, git ut pi att
teologiskt tolka det tekniska skeendet pi
ett mera positivt sltt. FIan sammanknyter

- kort sagt 
- 

evolution och eskatologi

sitillvida, att enligt hans iskidning de trev-
ligare delarna av det hus som minniskan
bygger sig pi denna jord kommer att tj'ina
henne som bostad iven pi den >nya> jor-
den,

F6r att belysa det polara avstindet, som

skiljer denna triistande tes frin den domi-
nerande negetiva interpretationen lven hos

flertalet icke-teologiska representanter ftir
en antimaterialistisk id6historia, mi hir
endast hinvisas till den store schweiziske
mytologen I. L Bachofen. Under intrycket
av en Greklandsresa som f<iretogs fiir <iver

hundra ir sedan i en tid, di den vister-
landska civilisationens kraftklnsla p& ytan
syntes vara helt obruten, anf<irtrodde denne

mlrklige forskare sin dagbok helt spontant
fiiljande rader, som i sin djupa resignation
fiir oss framstir som helt moderna:

>Vie t<iricht ist es doch, die Fortschritte
unserer abendlendischen Kultur so hoch und
die Viilker, die ihrer teilhaftig sind, so

gliicklich zu preisen! Ist es nicht alles mehr
Schein als Vesen, mehr Trug als Vahrheit?
Bezahlen wir nicht ein neuerworbenes Gut
mit dem Verlust zweier alter? Hat man

nicht das Recht zu sagen, dass, was die

Griisse der menschlichen Dinge ausmacht,

zugleich auch ihre Schwlche bildet? Vie
haufig muss man hiiren: durch den riesen-
miissigen Fortschritt der technischen Fertig-
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keiten werde der Mensch zu der Hof,nung
berechtigt, zuletzt noch ganz der Natur zu
gebieten. Aber statt ihr Meister, werden
wir mit jedem Tage mehr ihr Sklave.>>

(J. J. Bachofenr Griecbische Relse. Heidel-
bery 1927, s. 54.)

Mellan dessa bida poler skall f<iljande
rader vara fiiresprikare f<ir en uppfattning,
som betraktar tekniken som ett etiskt neu-
tralt eller virdeindifferent fenomen. Denna
tolkning tillskriver tekniken icke nigon
bundenhet under en demoniskt och automa-
tiskt verkande lag av hemlighetsfull natur,
den upplyfter icke heller problemet pi det
eskatologiska planet, utan n<ijer sig med att
med tonvikten pi teknikens karakt'dr som

verktyg sdka fdrklaringen inom ds6 
- 

srn
begreppet fir anvlndas 

- 
antropologiska

omridet. Tekniken lr enligt denna uppfatt-
ning varken blttre eller simre in minni-
skan, som begagnar sig av detta sitt verk-
tyg, och det lr 

- 
ut6ver Guds nid 

- 
helt

beroende av vederbdrandes etiska strevan-
den, huruvida resultatet av hans arbete med
detta verktyg fir bokas pi vinst- eller ftir-
lustsidan.

Vore denna tolkning riktig, si miste hos

varje tekniskt f<iremil samma dubbelansikte
kunna skdnjas, som lven utmirker min-
niskan sedan syndafallet. Det pistis med
andra. ord, att varje enskild produkt
hlrr<irande frin minniskans tekniska upp-
finningsrikedom ir birare av detta >Janus-
huvud>> sisom en reflex av de bida alterna-
tiven i minniskans etiska beteendemiinster.
Detta innebir, att aven inom tekniken
ingen vinst kan efterstrivas, som icke sam-

tidigt inkluderar ett stort riskmoment. HIr
ligger f<irklaringen till det tvetydiga och
fascinerande, her ligger orsaken till den

utmaning till mlnniskans hybris, som tingen
inom teknikens vlrld utstrilar pi ett si
lockande sitt. Nigra fi observationer mi
f<irtydliga denna tes.

Tekniken grundar sitt ursprung pi att
minniskan 

- 
i lydnad mot skapelseorden

- 
f6rvirvat en fdrdiupad kunskap om na-

turen. Detta stdrre vetande har dock sam-

tidigt i en anda w dvermodig sjelvherlighet
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frirlett henne till att 
- 

sakligt sett 
-genom oiterkalleliga ingrepp vildfcira sig

pi naturen och 
- 

psykologiskt sett 
- 

i en

tilltagande denaturaliseringsprocess f<irlora
sitt urgamla intima och med ddmjuk respekt
blandade fdrhillande till den moderliga
grunden.

Teknikens praktiskt taget obegrinsade
produktionsf<irmiga mitjligg<ires bl. a. ge-
nom en lingt framdriven standardiserings-
och typiseringsprincip. Samma princip har
dock samtidigt even den producerande
mlnniskan underkastats, som till fdljd av
den alltmera framskridande uppdelningen
av arbetet pL allt flen pdrsoner degraderats
till blott ett av de minga produktionsmed-
len. Hon ha,r de,rf6i fdrlorar <iverblicken
dver arbetsprocessens helhet och s.lunkit ned
till tillvaron av en specialist med en sidans
andliga horisont. Den materiella pauperis-
men i moderna industristater har <ivervun-
nits men utbytts mot en andlig pauperism
av hittills obekant natur.

Tekniken tillhandahiller inom konsum-
tionsledet sina produkter 1t vt och en i
praktiskt taget vilka kvantiteter som helst.
Samtidigt har dock dessa produkter f<ir-
vandlats till anonyma f<iremil, som iven-
ledes nir som helst kan utbytas mot lik-
nande. Agaren har fdrlorat den siregna
form av intim fdrtrogenhet med och hill-
fast klrlek till det individuella fciremilet,
som kinnetecknat tidigare slikrens relation
till tingvirlden. Fiiremilet fdrbrukas och
fdrnyas utan saknad, man skiljes litt frin
det, det bidrager icke llngre till att om-
kring igaren skapa en originell sflr, som
icke kan upprepas. Genom att utplina
tingens individualitet, har tekniken m8ng-
dubblat produktionen, samtidigt som den
emellertid gjort livsinnehillet fattigare och
trikigare.

Tekniken har genom sitt outtiimliga ut-
bud av varor och tjinster utan tvekan lyc-
kats tlcka ett ekta behov hos allt bredare
befolkningsgrupper, som tidigare f6rmenats
all rimlig komfort. Samtidigt svarar dock
mot detta utbud i minga fall ingalunda
nigon ikta efterfrigan. Mlnniskans inne-
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boende omåttliga drift, att vilja äga det
mesta möjliga av de materiella tingen,
utnyttjas och stimuleras nämligen av en

rafiinerad reklam, som även den har att
tacka tekniken för sin existens och som med

sina lockelser framsuggererar ett artificiellt
behov. Ett sådant behov är nödvändigtvis
utan gräns och framkallar därför istället
för tillfredsställelse endast nya önskemåi.

Följden är en circulus vitiosus av växande

begär och växande penningjäkt. Denna

olycksaliga kretsgångs obönhörliga lagar har
icke kunnat undgå att redan nu framtvinga
en alltmera utbredd streber- och armbågs-

mentalitet, Förvärvstänkandet dominerar
sinnena på bekostnad av ideella värden;
kristliga grundprinciper, som allena skänker

absolut tillfredsställelse, offras, när det gä1-

ler att nå en bit högre upp på det ekono-
miska och sociala trappsteget,

Tekniken har genom att avkorta arbets-
tiden givit människan större fritid. Sam-
tidigt har den emellertid dlrmed skapat ett
nytt farligt fenomen, fritidsproblemet. Den
långa sysslolösa tiden frestar människan att
bortkasta och missbruka vilotiden genom

ett oupphörligt jagande efter meningslösa

och tarvliga nöjen, som endrst lämnar en

tom och besk eftersmak, Förkortningen av

arbetsdagen ställer med andra ord 
- 

liksom
varje nyvunnen frihet _. ökade krav på

människans moraliska beteende och själv-
disciplin, krav, som hittills endast i undan-
tags{all uppfyllts.

Tekniken har genom överbryggande av

geografiska avstånd hjnlpt till att minska
distansen länder och människor emellan,
men har härigenom samtidigt bidragit till
att människorna blivit mera medvetna om
sina olikheter och mindre benägna ^tt lät^
inordna sig i en universell gemenskap. Ras-

och nationalitetsfördomarnas oroväckande
spridning i nyare tid talar här ett tydligt
språk.

Tekniken har genom sina landvinningar
inom byggnadskonstens område möjliggjort,
att ett oerhört stort antal människor på ett
trångt utrymme kan beredas tak över hu-
vudet. Samtidigt har dock i våra städer

utbretts en känsla av ensamhet och delvis
{örtvivlad isolering, som är utan motstycke
i människans historia. Att nå den tidigare
s.jälvklara kontakten med medmänniskan
har för många blivit ett problem.

Tekniken har slutligen genom att indu-
striellt utnyttja atomfysikens upptäckter
anförtrotts oanade resurser att skydda, att
underlätta och förlänga det mänskliga livet.
Samtidigt har dock genom frigörandet av

samma krafter en fruktansvärd hotelse mot
hela människosläktet uppstått, som öppnar
perspektiven av ett helt utslocknande av

det mänskliga livet i form av ett slags

globalt självmord.
Dessa korta antydningar tillåter redan att

hävda, att de drag, som vid första påseende

syns vittna om teknikens dubbelansikte, i
själva verket förråder människans dubbel-
ansikte. Tekniken, i vars spår både välsig-
nelse och förbannelse följer, avslöjar och
illustrerar med andra ord 

- 
på ett sätt

som borde öppna de mest förblindades ögon

- 
människans klyvenhet sedan syndafailet.

Den förmår därför icke heller åstadkomma
någon förändring i hennes väsen, varken till
der bättre eller till det sämre, utan den

intensifierar endast 
- 

detta dock i en oer-
hörd förtätning och aktualitet 

- 
de båda

etiska alternativen, mellan vilka människans
vilja har att vå.lja. Genom denna intensi-
fiering förstorar tekniken följderna av män-
niskans goda och onda gärningar till närapå
kosmiska dimensioner, vilket gör att 

- 
i

motsats till vad som var fallet före tekni-
hens genombrott 

- 
varje missbruk av de

framsläppta naturkrafterna numera mång-
tusenfaldigt faller tillbaka på henne. Män-
niskan har förblivit densamma, men följ-
derna av ett etiskt minusrecken framför det
explosiva parentesinnehållet blir alltmera
oöverskådliga.

Teknokraternas revolt mot Guds skapels:-

ordning kan därför icke heller kuvas på

det tekniska planet. Dec skulle, då det en-
dast riktas mot symptomet, innebära en

verkningslös terapi, som i längden lika litet
avhiälper faran lör människans självförstö-
relse som välmenande diplomatiska aktioner,
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som siktar pi f<irbud att anvinda det ena

eller det andra vapnet, kan giira det.

Mlnsklighetens tillfrisknande kan primirt
iiverhuvud taget icke ventas av politiska,

militlra eller tekniska patentldsningar' di
pi dessa plan jordens makter - 

si att siiga

- 
skiljer sig frin varandra endast kvanti-

tativt. Her ligger icke 
- 

si hoppingivande
flera av dessa f<irs<ik In mi vara 

- 
nyckeln

till samtidens trlngande ndd, som just ma-

nifesterar sig i verktygens felaktiga hand-
havande, Det verkliga avgiirandet trlf,as,
som en nykter undersdkning av sjllva tek-
nikens fenomen utvisar, pi det kvalitativa
planet, vilket vill slga, att mestaren, som

icke <inskar bli slav under de it honom

anfdrtrodda verktygen, miste str'iva efter
att bli en god minniska.

Peter Leithof

ogsi den teknisk frembragde ting er et verk af menneske&nden >>Teknikken> som

abstrakt begreb existerer ikke 
- 

der existerer kun teknikere. Det ville derfor vrre mere

pi sin plads at tale om >det tekniske menneskes problem> end om >teknikkens problem>.

Der er hgen tvivl om, ar derte >tekniske menneskes>> rolle ofte er blevet underkendt.

I den almindelige debat diskuteres teknikken ofte, som om den var en selvstendig magt,

der udvikler sig efter sine egne love, der ofte antages lt v*'re fremmede for eller endog

fjendtlige overfor mennesket. Derved fir diskussionen et falsk lys. Man glemmer den

v€sentlige faktor i den tekniske udvikling - 
mennesket . . . >Det tekniske menneske>> er

i vore dage alles tjener. Det er ham, der frembringer alle de tusinder af ting, uden hvilke

vi ikke kunne opretholde den materielle og indelige tilverelse, vi lever i, Det er ogsi ham,

der skaber den presse og den radio m. m., ved hvis hjalp teknikkens uforstiende fjender

angriber teknikken. FIan er det moderne menneskes >ukendte broder>, der altfor sicldent

har hpstet den anerkendelse og lpn, hans indsats berettiger ham til.. .

Ligesom teknikken er blind uden et moralsk fundament, siledes bliver omvendt kerlig-
heden och retferdigheden magteslpse uden teknikkens hjelp, i hvert fald nir man be-

tragter forholdene i det store, Menneskets indelige liv kan ikke frigpres og udvikles, si

lenge den materielle kamp for selve livets opretholdelse fugger beslag pi al energi og alle

tanker. Den kristne omsorg for nrsten mi derfor ikke blot va'rc af indelig, men ocksi af

materiel art. Den sociale udvikling mod bedre samfundsforhold er ikke det indelige liv
uvedkommende. Men hvordan kan man i nutiden drgmme om social retferdighed eller

blot om sociale fremskridt, hvis man ikke tager teknikken till hjalp? . . . Teknikken er

derfor intet mindre end en nldvendig betingelse for, at mennesket i det tyvende ir-
hundrede Lan virkeligggre retf€rdighed og karlighed. Den tekniske udvikling fir under

denne synsvinkel en ethisk-religips betydning, der hever den op i et h4jere plan end det

rent produktionsmrssige.
Olaf Pedersen: Mennesket og Tehnihken (K6penhamn l9l0)
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Rubrikernas förenklande

Den 23 mars lgJi publicerade Congre-
gatio rituum i Rom ett dekret om >>rubri-

kernas förenklande>> från och med den I
januari 1956. 

- 
Med >rubriker>> menas här

anvisningar för liturgiens firande.
Redan de Apostoliska konstitutionerna

från bör;'an av 400-ta1et fogar tiIl de li-
turgiska bönetexterna närmare anvisningrr,
när och hur de skall begagnas. Så srqå-

ningom uppstår de s.k. ordines, böcker med
texter och anvisningar för liturgien, i syn-
nerhet den påvliga. Deras antal växer allt
mera, tills de efter 6,00-talets slut så små-

ningom avlöses av andra liturgiska böcker:
i kloster av consuetudines, i dom- och
stiftskyrkor * libri ordinarii; vidare av

liber pontificalls, som innehåller texter ocb
anvisningar för de biskopliga förrättning-
arna utanför mässan, av caeremoniale epi-

scoporum, som sedan 1600 reglerar pontifi-
kalgudstjänsten, av missale och breuiarium.

De ursprungligen knappa anvisningarna
utvecklas på denna väg allt rikare och blir
a1lt mera invecklade. Varje liturgireform
för också med sig en reform av rubrikerna.
Den reform av breviariet och missalet -och därmed även av rubrikerna 

- 
som

företogs av Pius V 1t58, resp. 1i70, hade

som förutsättning främst gudstjänsten så-

dan den firades i katedraler, i stiftskyrkor
och kloster, och inte så mycket den som

firades i församlingskyrkorna. Denna re-
form tog fortfarande för litet hänsyn till
församlingens möjligheter och till själavår-
dens behov.

Pius XII:s dekret har som närmaste ut-
gångspunkt Pius X:s breviarreform av

1911, som också omfattade en del föränd-
ringar i kalendariet och därmed indirekt i
missalet. Den linje, som där påbörjats, fort-
sättes i de nya bestämmelser, som träder i
kraft den 1 ianuari*l9ii.

15-sseozs Credo. 36:eårg. Nr 5. 1955

PERSPEKTIV

Dessa nya, förenklade rubriker uppställes
i dekretet i fyra grupper: ändringar i ka-
lendariet, av kommemorationerna, i brevia-
riet och i missalet.

Vad ändringarna i kalenilariet betrdftar,
så ligger förenklandet väsentligen däri att
den liturgiska firningen enligt seruidufilex-
gradcn och -riten helt avskaffas. Likaså
avskaffas alla vigilier med undantag av två
>priviligierade> före jul och pingst och fem
>vanliga> före följande fester: Kristi him-
melsfärd, Marie upptagelse, Johannes Döpa-
rens födelse, Petrus och Paulus, Laurentius,
Dessutom avskaffas alla oktaver med undan-
tag av jul-, påsk- och pingstoktaven. Detta
för med sig vissa ändringar beträffande
söndagarna och de övriga dagar och fester,
som hittills firats enligt semiduplex-graden.

Angående den nya ordningen f& kom-
rnemorationernd (=ihågkommandet av

andra på samma dag infallande fester
m. m,) är framför allt att märka, att i
allmänhet högst två sådana är tillåcna, både

i breviariet och i mässan, men på visse

dagar blott en eller ingen alls. Den änd-
ring, som mest kommer att framträda i
våra församlingsgudstjänster, är att hädan-
efter i högmässor blott en enda oration
sjunges 

- 
med undantag av mässor, där

det Allraheligaste är utställt på det altare,
där mässan firas: i så fall sjunges också

orationen >>de Sanctissimo Såcramento>.
Breuiariet förenklas i huvudsak genom

att vissa hittills föreskrivna inlednings-, av-
slutnings- och tilläggsböner bortfaller eller
inskränkes.

I tnössan avskaffas 
- 

utöver de ovrn
nämnda inskränkningar av kommemoratio-
nerna 

- 
de >särskilda bönerna för olika

tider>> och den för vissa dagar föreskrivna
>bönen för alla avlidna>. Sekvensen Dies
irae i rckviernmässan kan bortfalla med

undantag av begravningsmässan och i hu-
vudmässan på Alla själars dag. Credo läses

eller sjunges blott på söndagar, på fester av
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f6rsta rang, pi Herrens och Gudsmoderns
fester, pi apostlarnas, evangelisternas och
kyrkolirarnas >d<idsdag>> och i hiigtidliga
votivmessor. Vid slutet av missan lises all-
tid inledningen till Johannesevangeliet med
undantag av den tredje julmissan (dir
Johannesprologen lises som mlssans evange-
lium) och pi palmstindagen (dlr i mlssor,
som inte fiiregitts av palmvigningen, evan-
geliet om Herrens intig i Jerusalem lises
som slutevangelium, medan i sjilva missan
Matteuspassionen hses).

Frin tvi hill 
- 

skriver prof. Th.
Schnitzler i Liturghcbes lahrbuch (i:e irg.
1955, nt f) 

- 
hade uttalats en tinshan om

ett fdrenklande av rubrikernat friln liturgi-
vetenskapen, som fcirordar en iterging till
mera ursprungliga former, och frin det
liturgiska apostolatets representanter, som
vill underlltta fiirsamlingens aktiva delta-
gande i missa och tideg?ird. Nyordningen
betyder ocksi i sjllva verket en iterging
till >basilikal enkelhet>>. Med liturgien sker
detsamma som i vir tid sker med si minga
kyrkobyggnader: fialer, smitorn, sniderier,
pibyggnader avhgsnas, si att gudshuset
utstrilar stcirre lugn. Pi samma ging blir
det lettare fdr menigheten att deltaga i
sjilva liturgien och f<ir prlsterskapet att
med stdrre ro och mera personlig andakt
fullgtira sina liturgiska b<ineplikter. Annu
iir inte alla 6nskningar betrlffande tideglr-
den uppfyllda, tillfogar ftirfattaren. Annu
har inte ett enda ingrepp gjorts i sjllva
texten, fastin minga sidana ingrepp skulle
behdvas. Der nuvarande steget utg<ir en
medveten delreform. Ytterligare ingrepp
kommer 

^tt f6lja. De miste fiilja, emedan
mingt och mycket i dekretet miste verka
inkonsekvent och motslgelsefullt. Men vi
hiilsar ?indi denna delreform av hjlrtat vll-
kommen. Den ir ett vikrigt, ett modigt
och djirvr steg, Den liter oss med fiir-
troende och tillf6rsikt se emor de kom-
mande reformerna.
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Konstantinopels fall

Den 29 maj 1453 stormades Konstantino-
pel efter att i veckor varit beligrat av tur-
kiska hirsmakter under sultan Mohammed
II. Det bysantinska rikets metropol med der
kristna iisterlandets miikrigaste helgedom,
Hagia Sophia, f<ill i muhammedanernas hin-
der, kyrkan blev f6rvandlad rill mosk6 och
staden sjilv fick den karaktir, som den
sedan har behillit, som islams yttersra ut-
post i Europa. Bysans hade upph6,rt att
existera.

Knappast har nigon annan huvudstad
upplevt en sidan fdrvandling frin ena. da-
gen till den andra 

- Konstantinopel var
dessutom virldens fdrsta rent kristna stad

-, 
och det ir dirfdr inte ftirvinande, att

denna historiska hendelse alltsedan dess

idragit sig stor uppmlrksamher. En h<igt
uppsatt grekisk diplomat, Georgios Sphranr-
zes, vur dgonvittne till Konstantinopels fall
och har som gammal man och efrcr Lra-
tals fingenskap skildrat den oerhdrda hln-
delsen i sitt verk Chronicon Maius. Denne
skrift, som hitintills knappast varit tillglng-
lig fdr lekmen, har med anledning av t00-
irs-minnet av stadens underging blivit
tiversatt till littillgenglig tyska. Den utges
i en serie kilbd Byzantinische Geschicbts-
scbreiber (1:a bandet, Graz 1953. Styria)
dversatt, inledd och kommenterad av den
kende bysantinologen professor Endre von
Ivanka.

Att lesa detta historiska verk ir gripande,
inte blott dlrfdr att skildringen ir auren-
tisk utan av lnnu en anledning: fldrfatttten
inleder nimligen sin framstillning med teo-
logiska spekulationer och vlnder ofta till-
baka till dem. Var orsaken till den stora
olyckan den att Kristus f6r den enskildes
eller hela det <istromerska rikets synders
skull har vlnt sitt ansikte frin staden med
de minga korsen? Eller har kanske synden
och dirmed ocksi strafiet bestitt i 

-srindringen frin Rom?
Georgios Sphrantzes (1401-77 el. Zl1,

som frikiiptes ur turkisk fingenskap och
drog sig tillbaka till ett kloster pi iin Sanra
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Maura (Leucas) och diir blev grekisk-orto-
dox munk, avfiirdar inte frigan utan vi-
dare. Han pivisar, att kejsaren inte hmnade

nigra medel ofiirsiikta att handla i en eku-

menisk kristenhets anda, men han kan icke

d<ilja, att hir framfdr allt politiska motiv

spelade in: med hjilp av teologiska med-

givanden och under fdrespegling om ett
fiirbund fiirs6kte den siste bysantinske kej-
saren Johannes utverka militlr undsittning
frin Italien i hlndelse av hotande turkiskt
angrepp. Men bnnu efterit beklagar fotfat-
ttrerL, att <iverhuvudtaget dessa f<irstik blev

av, >Ja, finge man blott kyrkornas enande

till stind, si skulle iag gtuna ge mina iigons

ljus f<ir den saken>, utropar han och fort'
s'dttet: >>Men jag siger detta derfiir att
denna synods beslut (i Ferrara 1438) var

den fiirsta och huvudsakligaste orsaken till
allt det som sedan skedde: de otrognas tig
mot Konstantinopel, stadens belbgring'

ockupationen och allt det dvriga onda, sorn

drabbat oss.>> FIan 'dr av den isikten, att
kejsaren dirigenom omedvetet uppenbarade

sitt rikes svaghet och pi si s'dtt lockade

sultanen att v&ga anfallet.
Striden ir alltifrin begynnelsen av reli-

giiis karaktir. Den giller Guds stad och dess

urildriga helgedomar. >>Nir vi i staden

dessa majdagar f6rnummo detta hiigljudda

skri liksom bruset frin ett vbldigt hav, di
undrade vi vad det kunde betyde. Men

snart fingo vi etfan det. . .> Stormningen
fiirestod. Prlsterskap med kvinnor och barn

drog fram pi murarna, blrande pi ikoner

och sjungande missans Kyrie elehon. .fJle
frirsvararna med kejsaren i spetsen gick till
nettvarden i Hagia Sophia - 

vbl den sista,

som utdelades dir. Kejsaren anbefallde se-

dan sig och de sina i Jungfru Marias be-

skydd och bekiinde sig infiir alla till de

stora kristna trossanningarna. >Sedan gick

han in i palatset och vilade dir en stund

och bad sjiilv alla om tillgift. Vilken grit'
vilken klagan ridde icke i palatset! Och om

nigon si hade varit av tr'd eller sten' hade

han tvungits att grita med'>>

Si har katastrofen sin oundvikliga ging.

Vad som lyckades i \7ien ungeflr tvi

hundra ir senare, di turkarna ir 1583 f<jr-

drevs frin den svirt bellgrade staden, blev

inte Konstantinopel f6runnat. Liksom vid
ett besdk hos en d6dsdtimd sjuklhg fir lisa-
ren uppleva striden. Den gir i vigor, fram
och tillbaka. Trots kejsarens dddsf<irakt, dlr
han sj?ilv stir med de andra pi muren, full-
bordas iidet. Beligrarna tringer in. Deras

antal ?ir sA stort, att det f6rtvivlade mot-
stindet mot deras stormning er liinldst'
Ocksi genom portarna' som springts'
strtimmar de in. Vildets ritt rider under
minga timmar. F<irglves liter sultanen leta

efter kejsaren bland de dtida. Sorgf:illigt
avtvittas de stupades ansikten, som ir
oigenkinnliga av blod och smuts, men man

finner inte kejsaren. Di man slutligen igen-

kenner den guldstickade dubbeldrnen pi de

skor ett av liken ber, ftirstir man, att man

stdtt pA hans kropp. }{an f&r en v'drdig be-

gravning.
Di Georgios Sphrantzes skriver ned allt

detta, 6r han en gammal man men Snnu

uppfylld av den hendelse, som slagit sdnder

ocksi hans liv. Diirfdr pligas han av teolo-
giska tvivel. Han anklagar Rom att ha pris-
givit Bysans och diskuterar dessutom frigan
huruvida katastrofen skulle ha egt rum, om

Bysans inte valt sdndringens vlg. Denna

uppfattning visar han tillbaka och pekar pi
Palestina, dlr ocksi de heliga orterna mAste

iiverhmnas it de otrogna. Varf<ir? >Vira
synder> var det, som frambesvor olycksiidet.
>Si samverkade>>, slutar den mlrkliga be-

rittelsen, >genom fiirsynens hemlighetsfulla
riLd alla miijliga hemsiikelser, lidanden och

onda makter, Allt som hade oss varit till
hielp och nytta och av godo hiimmades och

hindrades i enlighet med Guds beslut.>

Genom de senaste forskningsresultaten
har vi fitt std'rre klarhet i det intryck, som

Konstantinopels fall gjorde pi de bysan-

tinska intellektuella. Professor Enilre aon

Iuinka sitskrljer i en uppsats, >Konstantino-
pels fall och den bysantinska historieupp-

fattningen>>, tre huvudgrupper av dem 
- 

i
sin egenart fiirvinansvirt aktuella.
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Enligt honom fanns dir fdr det fdrsta en

ortodox, ultrakonseruatia grupp, som inte
kunde tinka sig, att en olycka skulle kunna
drabba Bysans'huvudstad. Enligt deras me-
ning skulle nigot sidant aldrig kunna in-
ttifta fiSre virldens underging, di ju Jung-
fru Maria vakar <iver Konstantinopel. Hir
blir nationalmedvetande och kejsarkult till
>den ritta tron>> pi en historisk slrstlll-
ning. Denna visshet gir si lingt, att inte
ens Konstantinopels fall och de dirmed fiir-
bundna fruktansviirda realiteterna lndrar
nigot i deras hillning: >man iberopar
gamla profetior, som ger de otrognas herra-
vllde en frist pi 300-350 ir>.

Sedan fanns det en grupp humanister,
som bestod av klassiskt bildade, och som

efter katastrofen bestlmt skilde sig frin
den traditionalistiska ortodoxa gruppen. De-
ras tes grundar sig pi det faktum *t allt,
undergir fdrlndringar, Iven den politiska
maktgrupperingen pi jorden. Ocksi Bysans

Ir underkastat viirldshistoriens lagbundna
vixlingar.

Den tredje gruppen, som man kunde kalla
de kristna, tar avstind frin siviil den kyliga
humanismen, som helt ignorerar det religid'sa
problemet, som frin den hirdnackat tradi-
tionalistiska ortodoxien, som blundar fcir
fakta. Skuldfrigan f<irsatte ju traditiona-
listerna sisom troende kristna i ett svirt
.l?ige. Ifall Konstantinopels katastrof miste
anses ha skett fdr deras synders skull, skulle
detta betyda ett prisgivande av det, som
utgjorde deras egentliga trygghet: deras
rlttrogenhet som garant f<ir statens bestind.
Men detta i sin tur vore detsamma som att
>uppge sig sjilv, att ta miste pi sin rltt-
trogenhets visen>, att tvivla pi kejsarens
gudomliga h6ghet 

- 
fcir dem en olcislig

situation.
Denna tredje grupp bek?inner sig siledes

till den auSustinska tanken, enligt vilken
Iven den kristne kan hemfalla it underging
i likhet med Job, eftersom framging eller
motging inte lr avgiirande fdr honom. >Av
allt detta skdnjer man, att det inte Ir sant,
att Gud har iivedlmnat oss i vEr fiendes
hand fiir vir otros skull, utan att det endast
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Ir en <ivergiende prtivning, som vederfarits
lven de troende fcire vir tid>, skriver en
representent f<ir denna grupp, som kanske
lr identisk med Georgios Sphrantzes. >Diir-
f<ir skall inte heller italienarna inbilla sig
nigonting f<ir att deras tur Innu icke kom-
mit, och de skall icke s?iga, att si er fallet
di,rf& att de ?ir rittrognare, frommare och
heligare !n vi.>

Fdrfattarens ord verkar nistan som en
spidom om det, som ett halvt irhundrade
senare verkligen intriffade: den vlsterlind-
ska kyrkans splittring genom Luther.

Robert Braun

Katolsk filmtiiinst

Till de av den internationella katolska
filmbyrin OCIC (Ofiice Catholique Inter-
national du Cin6ma) fiiranstaltade studie-
dagarna i Dublin (3-7 juli 19ii) samlades
omkring 50 representanter frin 23 lirndet,
En utmirkt teknisk f6rberedelse och led-
ning av diskussionerna, skriver Stimnten
iler Zeit (sepr. 19ii, Zeitbericht), slkrade
en effektiv behandling av Imner: >Den
etiska filmvirderingens utbredning och in-
flytande,>>

Ett brev frin det pivliga statssekretaria-
tet till OCIC:s president, dr Jean Bernard
(Luxemburg), som talade om den Helige
Faderns allvarliga bekymmer iiver si minga
sjilars 6de, pi vilka filmen utdvar ett
djupgiende inflytande, gav fcirhandlingarna
en pitaglig prigel av sjllavirdsanwar.

Man konstaterade bl. a., att i somliga
linder den katolska filmvirderingen iivertas
lven av andra religicisa och statliga institu-
tioner, I Egypten t, ex. anvinder skolmi-
nisteriet och armdledningen de av den ka-
tolska filmbyrin uppst?illda klassificerings-
listorna vid urvalet av filmer f<ir barn resp.
militirer. Minga muselmanska tidningar
publicerar dessa listor, och regeringen an-
litar filmbyrins rid i frigor betrlffande
filmuppfostran o. dyl.

I Italien finns st<irsta antalet katolska
biografer med I 1t0 000 sittplatser mot
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4 100 000 hos de <ivriga. De kontrollerar
20 /6 w biografintlkterna och ir fiirden-
skull oberoende av filmutlinarnas program-

s?ittning.
Filmligan i USA, vars medlemmar fiir-

bundit sig att inte se de av den katolska

filmbyrin som diliga betecknade filmerna,
har indirekt inflytande ocksi pi den icke-
katolska filmproduktionen. Kongressen i
Dublin uppstillde som ett efterstrhvansvirt
mil, att i de linder, der filmligan redan

finns (USA, Tyskland, osterrike, Mexiko,
Filippinerna), fortsatta anstringningar g<irs

fdr att vinna nya medlemmar och att ligan
introduceras ocksi i andra linder.

Vidare framh<ills som iinskemil, att den

katolska filmvlrderingen och iiverhuvud
taget sund upplysning i filmfrigor mitte
ges stiirre spridning genom press, predikstol,
anslagstavlor, skolor, f<ireningar: iter och

iter miste minniskorna giiras medvetna om

filmens betydelse iven fdr det moraliska
och religi6sa livet. 9tiirre <ippenhet fdr film-
frigor hos de undervisande klostersamfun-
den och pi lirareseminarierna efterlystes
och inte minst tankeutbyte och samarbete

mellan filmfackfolk och moralteologer. Just
dessa <inskemil visar, att det katolska film-
arbetet ir lingt ifrin ensidigt negativt och
kritiskt instiillt. Syftet ir inte bara att
*r&da frin diliga filmer och att rekom-
mendera goda utan ocksi att frlmja sam-

arbetet mellan de kyrkliga instanserna och

filmproducenterna fiir att fi fram goda

filmer.
Som icke-fackman, slutar referatet, fick

man i Dublin det intrycket, att her prester
och lekmin med sakkunskap och stor nyk-
terhet milmedvetet fyller en uppgift som

pi framstiende sltt stir i minniskans tjlnst,

I ett tal till representanter fdr den inter-
nationella Biografunionen (28/10 lgtt)
gick piven Pius XII bl. a. nlrmare in pi
frigan, huruvida det omoraliska och anstiit-
liga fir framstillas pi film och vilka hln-
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syn som dirvid miste tagas, di det ju riir
sig om fiireteelser som utan tvivel spelar en

betydande roll i minniskolivet. Skuld och

synd av olika slag maste man k?inna till fiir
att siika efter effektiva botemedel. Men
skall man g<ira dem till fciremil fiir iskid-
ning och underhillning? Faktum Ir, att de

st<irsta diktarna och fotfettrrna i alla tider
och hos alla folk har sysslat med detta
vanskliga imne och kommer att goru det
iven i framtiden.

Obetingat avb6jas miste alla sidana fil-
mer som framstiller det fiirdirvliga och

onda fiir dess egen skull eller som godkinner
det, mi vara blott de facto, eller som ge-

staltar det i eggande, illistiga och f<irf<iriska

former eller visar det f6r minniskor som

inte kan bemistra eller motsti det. Men om

det sker i ett sttirre sammanhang, dir kam-
pen mot det onda 

- 
iven om det segrar

f6r en tid 
- 

hjilper till att bittre f<irsti
livet, att leva pi retta settet, att rannsaka

den egna instlllningen, att komma fram
till klarhet och fasthet i omdcime och hand-
ling, di fir ett sidant Imne viljas och som

en del av det hela inflltas i filmhandlingen.
Ocksi i Gamla och Nya testamentet finns

berittelser om det onda som rent psyko-
logiskt betraktade 'dr ojimf6rliga mister-
verk. Tenk t, ex. pi sidana gestalter som

Judas, Pilatus, Saulus, kung David och Ab-
salon. Den syndfulla verkligheten besl<ijas

ingalunda, men indi har fiirfattaren in-
svept allt i en atmosfir av vdrdnadsfull
renhet, si att ondskan varken fdrherligas
eller rettferdigas utan klart framstir som

ftirkastlig. Pi si sltt vlcker den nakna
sanningen inga oordnade b<ijelser eller lidel-
ser, i alla fall inte hos mogna minniskor,
tvirtom, allvarliga mlnniskor blir mera

eftertinksamma och klarsynta.
Den idealiska filmen miste slutligen se

till am fdrddmandet av det onda trider i
ljuset under framstlllningens hela ftirlopp
och inte f<irst vid slutet, dir det ofta vore
fdr sent, sedan nimligen iskidaren redan

fallit f<tr locLelsen och f<irf<irelsen.
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Graham Gre eret Den still-
sdrnn e Anerikanen. Stockholm
19ii, Norstedt. Kr. 1i: i0.

Det var med ftirvlntningar av ej helt
behagligt slag undertecknad begynte lisa
Graham Greenes sista roman, som kommit
ut i Sverige innan den Innu fdrelig pi
anglosaxisk bokmarknad. Orsaken till min
olust var ett yttrande av en fiirlagsman om
att Greene med denna bok >sliippt gud> 

-som fiirlagsjargongen lyder om en f6rfat-
tare, vilken varit mycket upptagen av reli-
giiisa problem men numera icke ir det,
Detta borde dock iven ur fiirlagssynpunkt
knappast varit gl?idjande. Ty sanningen ir
den, att Graham Greene har vunnit sin
stora publik och sirt stora inflytande derfiir
atthan, i olikhet med de flesta modef<irfat-
tare, aldrig utestengt trons store verklighet
utan stendigt kretsat kring denna tillvarons
bottenfaktor i en intensiv borrande siikan
och tringtan, vilken gett genljud i tusen
och iter tusen osaliga nutidsmlnniskors
hj'i,rta'n.

Emellertid kunde jag inte finna, att Den
stillsamme Arnerikanen var nigot anr,^t 'in
en pausbok, lit vara en litterlrt synnerligen
kvalificerad sidan. Det finns inte heller
mycket i den som kan motivera f<irlags-

mannens yttrande herovan. Graham Greenes

nya roman tillhiir den genre av thrillers
som han hela sitt fdrfattarliv igenom odlat,
och i vilken han istadkommit minga fiir-
trliffliga ting men ocksi sidana horribla
saker som den roman om Kreugerdramat,
vars titel mitt minne v'igr* att limna frin
sig 

- 
en bok, som i larvighet endast kan

mita sig med den smekminadshistoria fr8n
Monte Carlo han senast slnde ut till den
litterira halwlrldens fdrlustelse. Skulle
han lita minga sidana alster komma sig till
last, ?ir man rldd f6r att den beriimmelse
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han byggde ripp i Brigbton Rock snan
skulle ramla.

Som vil Ir, stir mrn i Den stillsamme
Amerikanen pi litteriirt och konstnirligt
sett sikrare mark. I denna historia om en

amerikansk expert pi hjelp dll >underut-
vecklade llnder>> och hans kamp med den
engelske krigskorrespondenten Fowler mot
bakgrunden av Indokina-krigets menings-
lcisa diidskarusell visar Greene sin gamla

mlstarehand ifriga om atmosfirisk verkan
och spinnande intrig. Men de glimtar av
nid och godhet som dock tidvis lyste upp
iven sidana ohyggliga skildringar som

Brigbton RoeA och visade iven hans hems-
kaste minniskor en vig ut ur deras miirka
universums helvete, lr mycket mindre
mlrkbara i denna roman 

- 
viil beroende

pi att hans huvudperson, Fowler, fiir lenge
sedan andligen stelnat i en attityd av despe-

rat cynism, en nistan masochistisk despera-

tion. Han Ir en iskidare som bara vintar
det viirsta av sk8despelet. Framtiden, miin-
niskorna, viirlden 

- 
allt ligger wept i

samma gria tiicken, dir endast opiumpipan
och sexualakten istadkommer en kortvarig
f<irliisning. Vehikel fiir hans erotiska behov

- 
ty nigot annat fiirefaller hon knappast

att alara 
- 

lr den infddda flicka Phuongh
han lever samman med. Skildringen av

henne ger Innu ett beklimmande exempel
pi hur svirt Graham Greene har att upp-
fatta kvinnan annat ln som ett lustans eller
vredens k,irl. Till och med i Slutet fi b^to-
rien, dli,r Sylvia helt ov5ntat giires till ett
helgon, m?irker man denna ofiirmiga till
meilrninsklighet med sliktets andra h'dlft
och frigar sig om friiet till Graham Greenes

egen ridsliga pessimism, sidan den glimtar
fram i masochistisk skirpa, inte helt enkelt
iir ett dolt kvinnohat. Denna ofdrmiga
till god vilja gentemot kvinnan himnar sig

litterlrt i denna roman genom att gdrt det
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tlniligen obegripligt fiir lesaren, hur dessa

tvi mins hela tillvaro kan fyllas av kampen

om denna docka, som passivt gir mellan

dem som en vandringspokal.
Men Ir inte ocksi Pyles och Fowlers strid

pi liv och ddd delvis en kamp pi ett helt
annat plan? Hlr och var blir det helt tyd-
ligt, att huvudsaken f& f6rfatteren varit
en uppgiirelse med vissa drag av amerikansk
genomsnitts- och efterkrigspsyke. Att fram-
stblla hat lyckas Graham Greene alltid
bittre med ln med kerlek. Sidan Pyles

visen fingats in i ett gallgrtint sken av

avsky, framstir han i sin robotaktiga fram-
stegstro, sin trubbiga ominsklighet och sitt
virdsl<isa lit-gi tinkande som en oerh<irt

farlig typ. Men han 5r ju inte en typ bara

f6r amerikansk genomsnittsmentalitet utan
ocksi fiir vlsterlinningen som sidan, Sven

den hyggliga humana sorten, som aldrig
tycks fiirsti att >det praktiska livet> inte
'i,r vi,tt all uppmirksamhet, medan de stora

grundvirdena i tillvaron sakldst kan limnas
it sidan. Teckningen av Pyle fd,rlorar dock
en smula i sklrpa pi att man di och di mlr-
ker, att dess lysande intensitet har sin inspi-
ration i en viss rancune, den gamla engelska

hirskarekastens animositet gentemot sina

ltvt^gere som viirldsbehlrskare.
Emellertid iir det dock fiirfattarens eget

djupa engagement i konflikten mellan dessa

tvenne virldar, som mer en karlekshistorien

96r Den stillsamme Am'erih"anen till nigot
mer in en av Graham Greenes b'dttre thrill-
ers. Detta enSagement visar en djup insikt
om den di;dliga faran f6t vir vlrld av att
en robotras In en ging kommer liis bland
oss. Och mot slutet, di Fowler >segrat> och
tr6stliist irrar omkring i diidens landskap

inom sig 
- 

Innu en av de osaliga andar,

som befolkar Greenes diktv?irld 
- 

fylld av

llngtan efter den han d6dat, >f& att fi
tala om f<ir honom att det gjort honom
ont>, skymtar man det s'ikra och nekande

svaret pi frigan om Graham Greene >>sl'dppt

sud>.
I alla handelser har inte Gud sliippt

Graham Greene.

Margaretr Suber: Hin-
melsbn. Stockholm 19ii, Norstedt.
Kr. 15: J0.

>Detta kunde bara h'inda mig h?ir pi
Sardinien, och om igen klnde jag mig dra-
gen in i ett samspel mellan krafter, som jag

dock aldrig varit helt friimmande fiir.>> Det
ir i en ung sardisk godsigares mun Matgt-
reta Suber legger dessa ord i den novell-
krans, som hon, inspirerad av legender, im-
pressioner och hendelser pi Sardinien, flltat
samman i sin sista bok Himmelsi)n.

I sj2ilva verket kunde hon tillimpa detta
yttrande pi sig sj'dlv. I vad min hon varit
frlmmande f6r dessa primitiva traditioners
kraftfalt undandrar sig dock ens bedii-
mande. I hennes litterira produktion har
detta drag hittills knappast varit mlrkbart'
Hennes romaner frin svenska kulturella
miljiier har varit svalt och fint virdade,
ironiskt kloka och vllawigda men aldrig
fascinerande med den underton av fantas-
tik och mystik, som ljuder i denna lilla bok
om hennes vinner, sarderna, och deras av

sidana inflytanden rikt orkestrerade exi-
stens 

- 
mitt i all fattigdom. IJnder senare

ir hat flirftttarinnan haft f<irminen att,
intimare In vad som brukar vara nordbor
fiirunnat, komma italiensk 

- 
htigborgerlig

eller aristokratisk 
- 

miljti in pi livet -nigot som avsatt spAr i hennes senare btic-
ker.

Men det var nddvindigt' att hon kon-
fronterades med det egendomligt homogena

och samtidigt fdr henne sjllv hemlighets-
fullt friimmande i en primitiv, urildrig
bondekultur, sidan som den sardiska be-

folkningen - 
trots alla modernismens till-

skott av mekaniska hivor i form av bilar,
bussar och elektricitet 

- 
bibehillit den

oanfr'd,tt i sin ensamma och ennu 
- 

Gud
vare lov 

- 
av turismen ganska oberdrda

tillvaro. Ty f6rst pi si sitt skulle samma

fenomen henda henne, som fdrut hlnt si
minga andra slcapande konstnirer: nimli-
gen att de blev hemmastadda i vad som

med ett tankliist uttryck kallas inf6dings-
liv 

- 
som om vi inte alla r,et infiidingar

nigonstides!Anna Lenab Elgstrdn

23'
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Margareta Suber har kommit innanfdr
skalet pi de minniskor hon skildrar, dirfiir
att hon tycks ha kommit innanfiir skalet
pi sig sj2ilv. Hon har inte stannat vid de
bistra drag fattigdomen har pi denna ii,
vars magra jord ticker det mest imposanta
stenskelett Italien kan uppvisa, utan har
f<irs6kt lera sig varf6r dessa mlnniskors
stil 

- 
all mis?ir till trots 

- 
ir si h<igboren,

och varf<ir deras livsfiiring yppar si minga
rika dolda kiillor till gl?idje och stolthet.

Atskilda av htiga klippryggar och djupa
havsvikar ligger de smi byarna och stlderna
dlir, vat och en priglad av en sidan egen-
art, som om de andra inte existerade. En-
dast under de stora kyrkfesterna och fies-
torna kommer folket samman i stora mlng-
der, resultatet blir en sidan explosion av
ffug, w stolt vlrdighet och djup dans-
glidje, som hon framstiller i en av novell-
samlingens plrlor: berittelsen om CwaIca-
tan i Sassari och den unga lnkan Franca,
som svartklidd miste hilla sig dold, medan
staden firgas r<id av hennes frinders drlk-
ter. En annan pirla Ir historien om den

unge'fiskaren Cabras och hans kerlek till
den unga Annesa, skildrat mot bakgrunden
av ett lysande landskapssceneri; en tredje
ir skildringen av iins sk<inaste flicka, som

diimts till ett liv i evig jungfrudom, dirftir
att en journalist publicerat ett snapshot av
henne i en stor amerikansk tidning.

Inte minst intressanta ir de glimtar Mar-
gareta Suber ger av vendettan, som hiller
de unga mlnnen hela livet igenom bundna
i ett jirnhirt himndsystem. Hon bryr sig
alltsi inte enbart om idyllerna utan s<iker

sig ocksi till skuggorna. Men just dlrige-
nom har hon 

- 
sivitt en utomstaende kan

d6ma 
- 

lyckats ge en helgjuten bild av
det sardiska bondevlsendet, si djupt f<ir-
ankrat i det fcirgingna, si fast knutet vid
urgammal livstils tradirion.

Den religi<isa grund, som hela denna kul-
tur bygger pi, har Mtrgateta Suber 

-kanske klokt nog 
- 

bara snuddat vid.
Detta ir ju en stor lakun, men en sidan ir
blttre in om fdrfattarinnan skulle ha gett
sig ut pi djupet i dessa ting.
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Di hon skildrar mera moderna >>bildade>

sarder, som t. ex. arkeolog-munken Spano,
lyckas hon ocksi simre. Skildringen av Spa-
nos nirvaro vid den lilla flickans ditdsbiidd

- 
en nlrvaro, som hennes fiirlldrar anser

vara ett mirakel 
- 

verkar knappast dverty-
gande, inte minst emedan ftirfattarinnan
tycks ha f<ir sig, art han beriivats sin pris-
terliga vlrdighet samman med ordensdrik-
ten. Over huvud taget lr hennes grepp,
egendomligt nog, mindre sikert ifriga om
de hdgre klasserna in om det enkla folket,
som lever ndra jorden och havet pi denna
f<irtrollade d. Boken om denna Ir, ocksi
den i vissa avsnitt fiirtrollande 

- 
kanske

emedan fdrfatrarinnan sjilv blivit bergta-
gen och fdrbytt 

- 
frin en god romanfcir-

fattarinna till en diktarinna.
A. L. E.

Frangois M auriac.: Lam-
met. Stockholm lgif , Tiden. Kr.
13: J0.

Frangois Mauriacs senaste roman l'ag-
neou, sotn nu f<ireligger i svensk iiversltt-
ning, Ir ett slags fristiende fortsittning pi
hans tidigare tomtn Den farheiska kainnan.
Lisaren mdter pi nytt samma centrala
gestalter fastin nu femton ir ildre: Jean
de Mirbel, olyckligt gift med Michdle, och
den gamla Brigitte Pian >med de svarra
glasdgonen som en mask f<ir ansiktet, en
enorm nattuggla, pi en d<id gren>, Roma-
nens nyckelgestalt, Xavier, ir dlremot en

helt ny bekantskap.
Xavier ir pi vig till ett prlstseminarium,

di han pi t|get tt'ifrat Jean de Mirbel, som
genast kenner en oemorsrindlig dragning
till honom och iivertalar honom att fiilja
med till hans lantgird, Lafitzon, genom att
antyda, att Xavier pi si sltt kunde ridda
det iktenskap, som Mirbel tinkte frig<ira
sig frin. Xavier, som alltid vill hj?ilpa alla,
get efter och hamnar si i ett >>ormbo>> 

-en milj<i, som Mauriac si milande beskrivit.
I Larjuzon finns f<irutom Mirbels olyckliga
och sexuellt utsvultna hustru, Michdle, yt-
terligare tre andra personer: Roland, det
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illa behandlade hittebarn, som Mirbels ur-
sprungligen tänkt adoptera, men nu vill
lämna tillbake till barnhemmet, och fru
Brigitte Pian med sin sekreterare Domi-
nique.

Efter nägta fä dagars vistele i Larjuzon,
under vilka Xavier dels försöker få till
stånd en försoning makarna Mirbel emellan,
deis tar hand om Roland och dessutom

kommer underfund med sin kärlek till
Dominique, omkommer han, i mörkret
överkörd av Mirbel, utan att det blir klart
för läsaren, om det fu fåga om en ren
olyckshändelse, mord eller självmord -ellcr Guds direkta ingripande, ett slags

under,
Romanen, vars handling alltså utspelas

pä" nägru dagar, utgör huvuCsakligen en

skildring av relationerna mellan männi-
skorna på Larjuzon och kanske främst deras

relation till Xavier. Mauriac förstår att
skapa ett fascinerande drama av dessa ele-

ment och visar på ett mästerligt sätt, hur
komplicerad en sådan växelverkan kan bli,

Jeans våldsamma svartsjuka och önskan
att behålla Xavier för sig själv tyder på

homosexuell bakgrund; i samma rikcning
pekar hans insinuationer när det gäller
Xaviers oskyldiga intresse för hittebarnet
R.oland; å andra sidan finns det i hans

inställning till Xavier också ett element av

ren kärlek och flera andra dessutom som

inte närmare skall redovisas här. Också
Michåles förhållande till Xavier är ambiva-
Ient; det rymmer sympati, åtrå och inte
minst en {ientlighet som förklaras av Jeans
tydliga intresse för honom. Brigitte å sin

sida vill skada honom i det godas namn:
hon är ju fortfarande den fariseiska kvin-
nan, och hennes maktbegär har inte avtagit
med åren. Dominique älskar och beundrar
honom, men vill ha honom för sig själv.
Slutligen {inns där prästen i byn, en sofisti-
kerad man, som förlorat sin tro och avråder
Xavier från att bli präst.

Och Xavier sjalv? 
- 

>>F{an var en ung
man på tjugotvå år; han skil;'de sig inte
från alla dem som det hade förunnats
honom att komma nära och lära känna

annat än i detta, atc han hade ett omätt-
ligt hjärta, en hunger efter att älska, lida
och dö, som han inte hade funnit hos någon
annan. Detta var i grunden hans ensamhet.

Det var egentligen inte han, som existerade,
utan de andra; de där som han ständigt
kände sig liksom buren till, fOr att skänka
dem livet.>>

Xavier ville alitså osjälviskt hjälpa alla i
Larjuzon, och han lyckades också. Hans
död åstadkommer verkligen försoning mel-
lan makarna Mirbel, och Jean fär erfan en

frid som han inte har haft på många år,
Genom Xaviers testamente får lille Roland
en summa pengar, som säkrar hans upp-
fostran under Dominiques tillsyn. Slutligen
får kyrkoherden genom Xaviers ingripande
i hans liv det bevis på Guds existens sorn

han hela livet bett om.
Som framgår av referatet, är Lammet i

högsta grad en s. k, kristen roman. Den
handlar om ett helgon, som ofrar sitt liv
för andra. Det talas ständigt om Gud, om

Guds nåd och om bön. Mauriac har den

här gången skrivit om en människa som

ständigt lever i nådens tillstånd, som aldrig
syndar. FIan har skrivit om det goda som

segrade; många av hans läsare borde ha

anledning ^tt e^ra nöjda därmed.
Men det kanske finns flera, som i likhet

med anmälaren inte är riktigt nöjda. Som

roman betraktad hör Lammet inte till
Mauriacs bästa. Den brister framförallt i
koncentration, handlar om alltför många
ting och alltför många personer, Hand-
lingen blir splittrad och läsarers uppmärk-
samhet, som dras åt flera håll nästan sam-

tidigt, försvagas. Hela historien verkar
otrolig: så mycket kan inte ske på så kort
tid. Människor talar inte med varandra
efter ett dygns bekantskap så som de gör i
denna roman, Det kanske mest markanta
exemplet på detta är förhållandet mellan
Dominique och Xavier, som utvecklas nära
nog lavinartat,

Den andra och kanske väsentligaste in-
vändningen gäller bokens huvudgestalt,
Xavier. Han verkar konstgjord, man kan
inte tro att sådana människor existerar. Om
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man jämför honom med andra personer i
Mauriacs romaner, som t. ex. hjälten i
Ortnboet, eller t. o. m, Jean de Mirbel,
framträder tydligt hela skillnaden mellan
en levande romangestalt och en livlös kon-
struktion. Mauriac kan tydligen inte skildra
människor, som är helt och hållet goda, så

mästerligt som han skildrar de onda -eller snarare de som samtidigt är både goda

och onda. Man har anat detta tidigare men

inte störts av det, eftersom de rena män-
niskorna inte varit de mest framträdande i
hans tidigare romaner. I Lammet är Xavier
huvudgestalten, och just honom har Mauriac
inte lyckats göra trovärdig.

Det är kanske elakt att slå Mauriac med
hans egna vapen, men han hade faktiskt
rätt, åtminstone när det gäller honom själv
som författare, då han skrev i en uppsats

för länge sedan:

>Just då det gäller heligheten, förlorar
romrnförfattaren sina rättigheter, ty om
han försöker skriva en roman om helighe-
ten, sysslar han inte längre blott och bart
med människor utan med Guds handlande
med människor, och att göra så kan vara
något mycket oklokt. På denna punkt ver-
kar det, som om romanförfattarens skild-
ring alltid skulle överträffas av verklig-
heten, av de helgon som verkligen existerar.
De är vittnen till en verklighet och till
erfarenheter som oändligt överstiger roman-
författarens förmåga ^tt uppleva och
skildra>> (Dieu et Mamworu,7936).

För den svenske icke-katolske läsaren,

som tenderar att uppfatta Mauriacs roma-
ner som representttiva för den katolska

världsåskådningen över huvud tagec och
inte endast för en liten del av den, torde
Lammet vara en särskilt >>farlig>> bok:
Xavier kan då uppfattas som ett typexem-
pel på ett helgon, vilLet han inte alis är -lyckligtvis, skulle man vara frestad att till-
lägga.

Men, trots sina brister, it Lammet in-
tressant och spännande och som de flesta av

Mauriacs romaner, en mycket vacker bok.

Vissa sidor är små litterära mästerverk,
som etsar sig fast i minnet. Deras värde för-
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höjes av författarens inrensiva emotionella
enBaSemang, av hans levande religiositet.
Som ett exempel kan anföras den symbo-
liska scen, då Xavier släpar på en trädgårds-
stege för att komma in i biblioteLet, där
lille Roland sitter inlåst:

>Det kors som han talrde om ideligen 
-och hen trodde att det ända tills i dag hade

närt hans meditationer 
- 

nu upptäckte
han plötsligt i den fuktiga och kalla nattens
heligaste timme att han aldrig hade upp-
levat det och aldrig riktigt tagit det på sig;
korset var inte, som han hade intalat sig,

en obesvarad kädek, en pockande böjelse,

en förödmjukelse, ett nederlag; det var
faktiskt ett stycke trä, som tyngde på hans

sårade axel, det var stenen och marken som

gjorde honom skinnflådd under fötterna;
spänd till det yttersta tog han ett steg i
taget och tyckte att han såg en mager rygg
röra sig längre fram; han urskiljde rygg-
kotorna, revbenen som höjde sig i takt med

den häftiga andningen och den violetta
fåran efter gamla gisselslag; trälen från ur-
minnes tider, den evige trälen.>>

Halina Brzezinsh.a

Göran Steniusz Klockorna i
Roaz. Stockholm 19ii, Natur &
Kultur. Kr. 2l: i0,

Invigd i Vatikanens >>hemligheter>> är
Göran Stenius som blott få, Det har han
bevisat i sin mycket intressanta och stilfulla
bokVatikanen (1947), och det bevisar han
också i föreliggande roman. Båda är exem-
pel på en initierad framställning, höjd över
allt sensationsmakeri och fri från den jour-
nalistjargong som >>av felaktiga detaljer gör
rätt slutledning och av fullt riktiga falska
konklusioner>, som romkorrespondenten
Gunhild Bergh anmärker (G.H.T.9/6
19if) om en bok, som också den är initie-
rad men i övrigt av helt annan karaktär än
Göran Stenius' väl avvägda roman Kloc-
horna i Rom.

Dessa otaliga klockors förkunnelse av

>den oawisliga, absoluta verklighetens an-

komst>>, som symboliserar den förtätade
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atmosflr av det iivernaturligas och evigas

nirvaro mitt i tidens skeenden, uppfyller
hela denna bok med dess siregna intention

^tt Iita denna >heliga nlrvaro> under det

synligas slitja bli erfarenhet och upplevelse

hos de handlande personerna, frimst hos

Tomas Cinnelius, konsthistorikern frin Fin-
land som blir katolsk pr'dst i Italien.

Giiran Stenius' bok ir en konversions-

roman av f<irniimlig art 
- 

her i Norden
har inte nigon blttre utkommit sedan Sig-

rid Undsets Gymnailenia och Den brin-
nanile bush.en Den inre omvandlingens,

tillv'dxtens och fullendningens process skild-
ras med en psykologisk skirpa, som vittnar
om stor insikt i det andliga livets betingelser

och en omfattande kunskap pi det teolo-
giska omridet. Sillan 

- 
om nagonsin -

finner man en sidan djup framst'dllning av

Eukaristiens mysterium som Kristi offer och

nirvaro och av den nidens kraft som dir-
ifrin utstrilar. Den som pE detta sitt ftir-
mir i en enda syn sammanknyta myste-
rierna i Bolsena, Orvieto, San Lino vid
Pbzzt delle Pecore och Osteria del Buon
Pastore i Settivetri, miste vara en verkligt
kristen diktare. 

- 
DA hela handlingen vl-

\sentligen tilldrar sig i pr'isternas virld, 'dr

lbok.tt pA samma ging en av de blsta prist-
fro-rn., som utkommit de senaste iren'

G<iran Stenius ger >insyn bakom Vatika-
nens murar> och >tysta kloster och lirda
kollegier>> och <iverhuvud taget i romerska

och italienska miljiier, som s'dllan observeras

av utllndska f'rfattarc. Han giir det mis-
terligt. Man vill inte tro, att det >anonyma

fattigkvarteret> i Rom med >>firaherdarnas

kyrka San Lino> vid >Piazza delle Pecore>>

och >Santa Presenzas gamla kloster och pil-
grimshlrb'drge> vid >>Firaherdarnas grlnd>>

och >Sor Anacletius osteria>> iir en fantasi-
skapelse. De enskilda elementen 'ir i varie
fall si verkliga och ekta romerska som de

kan vara. Men fiirfattaren liter oss inte
bara uppleva Rom utan ocksi dess omgiv-

ning: Campagnan, Tivoli, >Horatius' gamla

odalbygd>>, >>raden av de v?ilk?inda smist?i-

derna pi toppiga kullar>, vidare Subiaco

och hela den linga, mddosamma men natur-

skiina pilgrimsvigen upp till helgedomen

Santissima Triniti pi Monte Autores itte-
srupa och dirifrin 

- 
i s?illskap med ti-

gande botgiirare frln iidemarken - 
pi ste-

niga isnestigar ftirbi hisnande avgrunder,
genom Roveto-dalens vingirdar och ask-

dungar allt hiigre upp i Abruzzerna mot
Castelpendente och slutligen till >en milsvid
hi;gplati, i vars mitt en ensam bergskon

reser sig med en vitlysande sn<ihuva pl
toppen>: Montelino. Det ir hlr, mitt i
detta iidsliga men grandiosa landskap, i det
primitiva Virldshuset den gode herden, som

Flerrens nattvard firas med urildrig litur-
gisk enkelhet. Inte heller hiir vill man tro
fcirfattaren, nir han i ftirordet slger: >>Le-

genden om den helige Linus och hans kyrka
i Rom samt hela komplexet kring Settevetri
och Santa Presenza fu frlia fantasier.> FIan

har indi her lAtit lisaren uppleva urkyr-
kans mysterium pi ett si verkligt sett, att
man frin boken blr med sig en dyrbar
andlig skatt ftir hela livet.

Just her, dir landskapet si starkt pi.min-

ner Don Tommaso om hans finsLa hemland

- 
som fiirfattaren skildrat med samma

gripande intensitet i de korta berlttelserna
om Tomas' vistelse hemma under vinter-
kriget 

-, 
finner hans s<ikande och t<irstande

sjiil hem:
>>Don Tommaso satt som ftirlamad utan

att .viga se upp. Kinslan av iivermlktig
verklighet var alltf<ir stark. En komet hade

oventat nirmat sig hans stjlrna och hotade

att drenka honom i en stormflod. Marken

fiirsvann under hans fiitter och han fruk-
tade att han skulle fiirgis med spillrorna av

sin siinderslagna skenvirld' Men di var det

som nigon hade fattrt honom om livet och

dragit honom upp ur vigorna. Marken kom

tillbaka. Han vigade fortfarande inte se sig

omkring, men intrycket av bestiende siker-
het blev allt mera pitagligt. Hjiirtat fylldes

av en undrande visshet och befriad ffigade
han sig vad som hade hent' F<irnimnielsen

av en osynlig nid:vto fanns kvar, men nu
vhckte den endast kinslor av lugn och fiir-
troende. Och sedan fiirstod don Tommaso

att skuggorna frin hans ungdom lntligen
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hade skingrats och att tvivlets sista skrankor
hade fallit och att han var fri att ilska med
hela sin sj?il, Han hade intligen upplevt det
absoluta och det absoluta var en obegrinsad
kerlek. Upplevelsen efterhmnade en lycko-
kinsla som gjorde honom stark, Det kalla-
des visst nid pi gammalt sprik.

Solen gick blodr<id ned bakom bergen
och den sista aftongl<iden frin Montelinos
kalott skimrade genom ltivverket i pergolans
tak. Den piminde don Tommaso om Ster-
skenet frin en skogsbrand, som han i sin
barndom hade sett pi den avligsna him-
melen <iver Flungergropen, skilvande av ett
ofattbatt liv.> 

-Vi kan her inte ber<ira det misterliga
sltt, varpi Gciran Stenius skildrar sina
andra personer. Deras antal ir stort och rikt
varierat. F<irfattaren slger lven om dem,
att de >har inga motsvarigheter i verklig-
heten>>; de ir trots allt levande och ekta.
Dem man klnner igen lir man sig f<irsti
bittre, och de nya bekantskaper man giir
lr man glad &t. Men slrskilt vlrr ett uppr
mirksammas Ir den framstillning fcirfat-
taren ter av de skandinaver i Rom vilka
>il San Tommaso di Finlandia>> inte kan
undgi att rika, och den karakteristik av
skandinaviskt kynne som f<irfattaren liter
italienare och andra 

- 
in6s minst ro-

merska prelater 
- 

frarrrfdre, Det Ir mesta-
dels fdrstiende men inte alltid si milda
omdiimen. G<iran Stenius har ritt art fdr-
medla dem, ty sjilv ir han 

- 
som hjllten

i romanen 
- cod skandinav och >>gammal

romare>>.

J. Gerlach

E m i I i a F o g e I k I o u: Birgitta.
Ny upplaga. Stockholm 19ii, Bon-
niers. Kr. 19: 10.

Andreas Lindblomr Bir-
gittas sista fiird. S'd,rtryck ur rid-
skriften Rig, 19 5 S . Kr. I: 

-.Nir Emilia Fogelklous bok om Birgitta
utkom fdr fdrsra gingen 1919, hdrde den
till de frlmsta framstillningarna av det
stora svenska helgonets person och liv, inte
bua hit i landet utan <iverhuvud taget 

-
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och den 'fu det forcfarande, Den lr en
fiirnlmlig produkr av tt'dgna forskarm<idor
och en betydande liink i den Birgittaforsk-
ning, som sedan nigra decennier allt inten-
sivare pigir i Norden och som fiirt med sig

- 
inte en omvirdering men 

- 
en fdr-

nyelse av den uppskattning och viirdesitt-
ning, som Birgitta miitt i gingna tider och
som hon rltteligen fdrtjinar.

Emilia Fogelklous Birgittabiografi it av
slregen karaktir. Dess frimsta fiirtjlnst
ligger deri att den ingiende utnyttjar Bir-
gittas uppenbarelser som k:illa fOr skild-
ringen av hennes person och girning. Det
sker med stor inlevelse i hennes egenart som
kvinna, i synnerhet som maka och moder,
och med gedigen och skickligt tilliimpad
kunskap i psykologi och religionshistoria.
Dlrmed har skapats en full<idig parallell
till Krogh-Tonnings bok Die bL Birgitta
uon Schtueden (Kempten-Miinchen 1907),
som iven den ingiende och urf<irligt bygger
pi revelationerna men huvudsakligen ger en
fackteologisk analys. Dessa b<icker har i sin
art hittills innu inte dvertrifiats av nigon
annan, iiven om Toni Schmid pE flera
punkter fiir forskningen vidare.

Andreas Lindbloms uppsets om den unika
translationen av S:ta Birgittas kvarlevor
frin kyrkan San Lorenzo in Panisperna i
Rom till klosterkyrkan i Vadstena ger
minga intressanta och delvis nya detaljupp-
lysningar om ressillskapets sammansettning
och utrustning 

- 
slrskilt av den birkista,

som relikerna transporterats i och som lnnu
finns kvar i Vadstena 

-, 
av f:irdriktningen

och av handelser 
- 

ofta mirakul<isa 
- 

som
i flera fall hmnat spir efter sig intill vira
dagar. Hiftet, som ir rikt illustrerat, slljes
till fdrmin f6r Birgittastiftelsen i Vadstena,
som itagit sig att virda och bevara vad som
innu finns kvar av det gamla birgittin-
klostret. ]G

Yarf|r jag bleu katolik. Srcck-
holm 195i, Vahlstriim & Vid-
strand. Kr. l0: 

-.
Denna samling sjllvbiografiska

av 13 konvertiter har kommit till
notrsef
pa rnr-
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tiativ av fiirlaget, som trodde sig kunna
konstatera stort intresse fiir denna form av
inl?igg i debatten om >katolicismens fram-
steg i Sverige>. En sjllvbiografisk artikel
av Birgit Tengroth i fjolirets julnummer
av den pi samma f<irlag utkommande tid-
ningen Aret runt hade i sjilva verket vlckt
uppseende. Huruvida ocksi denna bok kom-
mer att bli en framging, f&r tiden visa,

Man skulle glrna se, att si blir fallet, inte
bara utifrin eventuella katolska resp. anti-
katolska propagandistiska synpunkter utan
in mer frin allmiint religionspsykologiska.

Dessa sjilvbiografiska inliigg 
- 

delvis
vil genomtlnkta, iippna och bra skrivna,
delvis trevande, skygga och tafatta i for-
men 

- 
bevisar klart, att religionsproble-

met her i landet inte bara finns som ett
omtyckt teoretiskt diskussionsimne utan
ocksi som en allvarlig livsfriga, som ett
angeliget personligt engagemang, ett ofta
miidosamt och smlrtsamt scikande efter
st<irre klarhet, fastare grundvalar och rikare
utvecklingsm<ijlighet mitt i en omgivning,
der varken frin officiellt kyrkligt eller pri-
vat enskilt hill nigon vidare hjilp dr att
hoppas pi. Visst r<ir det sig hir om nigra
lL, fuLr ett temligen begrinsat folkskikt
kommande exempel, men de Ir 

- 
si myc-

ket man kan se 
- 

dock signifikativa it-
minstone fiir dessa kretsar. Det finns ocksi
andra, litterira och utomlitterira tecken,
som liter en fcirsti, att Gud inte lr diid
her i landet, fast det kan synas vara fallet
hos minga, utan att han tvlrtom sj?ilv pi
mingfaldiga v?igar sdker sjilarna; att kris-
tendomen inte har spelat ut sin missione-
rande roll, bara den verkligen Ir det jordens

salt, som har Kristi klrva smak och det
ljus i staken, han sjllv har tint 

- 
med

andra ord: om den mitt i en vlrld av re-
lativistiska ismer hiller fast vid Guds och
Kristi absoluta sanning och absoluta krav
men ocksi troget och of<irfalskat fdrmedlar
nidens kraft av Kristi offer och hans sakra-
ment.

Det ir den Guds niirvaro och Guds
kraft, uppenbarande sig i Katolska kyrkan,
som syns vara det mest tilldragande och

egentligt 6verbevisande. Andra mer peri-
feriska vlrden eller t. o. m. tlmligen till-
fiilliga kontakter kan bli en fiirsta impuls
till att just hir, hos denna frirtalade och
hittills okanda kyrka sdka svar pi den
personliga religi<isa frigan och hjelp i det
personliga andliga striivander,

Det ir darf<ir av stiirsta vikt 
- 

lngg

minst ocksi ur missionens synvinkel 
- 

att
denna kyrka existerar i landet och att i
denna, tiil det yttre ofta oferdiga och oan-
senliga existens Kyrkans helighet klart lyser
fram och inte fdrdunklas av dem, som

redan ir katoliker.
Denna insikt borde vara huvudfrukten

f<ir >gamla>> katoliker, som liiser boken. Ftir
sjilar, som siiker pi liknande sitt som dessa

forfattate, kan den vara en vlgvisare.
Dessa konvertiter sjllva kan man bara

till<inska en allt stiirre konsekvens pi denna
d.etas religi1sa vdgi att de allt mer lir sig

skilja mellan >Kristus i Kyrkan>> och hans

stlllf<iretridares, re Presentanternas och re-
prentationernas ofullkomliga minsklighet;
att de, ner det riir sig om fordringer, som
glller varje kristen som kristen, 

- 
itmin-

stone principiellt 
- 

inte stiller st<irre krav
pi andra ln pi sig sj5lva. De miste vara
medvetna om att inte vilken som helst
>>idealisk> syn pi kyrkan lr den rltta, och
att inte den enskilde katolikens 

- 
inte

heller konvertitens uppfattning utan vidare
lr >>den katolska>>. Ocksi inom den katolska
virlden finns olika klimat och milj<ier. Man
fir inte utan vidare iiverfiira den pi en
plats kanske berlttigade kritiken till andra
platser, ln mindre till Kytkan. Utan in-
giende kunskap om kyrkans historia och
om de verkliga motiven hos de handlande
och avg<irande instanserna slungar man allt-
fdr litt ut omotiverade anklagelser och fel-
aktige generaliseringar. Det lr inte >Petri
klippa> sorn'ir fuetra scanilali utan den fel-
aktiga tolkning man ger denna klippa..Att
ge sidana d.ogmathh-a beteckningar
t., ex. Mater Ecclesia 

- 
en PsykologlsA in-

nebdrd skapar blott fiirvirring.

IG
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Ny illustrerad suensh litterutur-
bistoria, 1: Forntiilen, Medeltiden,
Yasatiden, Stockholm 19iI, Natur
och Kultur. Del r-+ komplett kr.
220t 

-/246: -/265: -.
Den nya svenska litteraturhistorien har

en särskild vikt för svenska katoliker ge-

nom att den religiösa medeltidens religiösa
litteratur kommit att behandlas av dr
Tryggae Lund.än. Han gör det i stor stil,
med en mängd nytt material; i själva ver-
ket ger han en alldeles ny bild. Man saknar
kanske i denna litteraturhistoria ett försök
att följa den svenska filosofiska och teolo-
giska spekulationen: Boethius de Dacia räk-
nas inte som svensk, och Bero de Ludosia
(av vilken vi dock äger ett autentiskt sam-

tida porträtt, det första existerande svenska

författarporträttet) försummas, trots sin
högst intressanta insats som tänkare. Det
finaste i Lund6ns avsnitt är naturligtvis
hans väldiga Birgittaporträtt. Efter alla
naiviteter vi läst hos Schiick är det en lisa
att ta del av denna sakkunniga framställ-
ning (och veta 

^tt. 
snart den dag randas, då

första bandet av Lundins översättning av

uppenbarelserna föreligger i bokhandeln).
Lunddn gör visserligen icke något försök
att närmare karakterisera och historiskt in-
placera Birgittas teologi och politiska teori;
båda kan tämligen iätt lokaliseras i samtida
strömningar. Men man kan inte begära, att
han skall ha bedrivit originalforskningar
på alla områden av detta väldiga forsk-
ningsfält. Kanske skulle man också hellre
än de här meddelade, välbekanta bilderna
av Birgitta ha velat se den nyfunna, mycket
vackrare och noblare, sannolikt också mer
porträttlika holländska Birgittabild, som

för något år sedan publicerades i denna
tidskrift. Men man lär vara nöjd med Lun-
ddns säkra distinktioner, hans grepp om
Birgittas mystik och fina karakteristik av

hennes prosastil,

Med mästerskap Larakteriserar han na-
turligtvis också sina kära svenska officie-
diktare, som han så många gånger till vår
glädje återvänt till i denna tidskrifts spal-

)a)

ter. Ett utomordentligt kapitel, >Den sven-
ska mystiken>, behandlar företrädesvis
Petrus de Dacia, vlr s, k. förste författare.

Om de övriga avsnitten i detta storverk
är ttt siga, att Sven B, Jansson med över-
lägsen säkerhet behandlar vår runlitteratur
och vad den har attbetätt^ om en försvun-
nen svensk diktning; detta kapitel vimlar
av nya uppgifter av högsta intresse. Under-
ligt nog är docenten Hildemans avsnitt om
>>Ballad och vislyrik>> direkt dåligt. Han
skriver en erbarmlig svenska, oklar, full av
upprepningar och meningslösheter, han sak-
nar förmåga att disponera sitt material och
rör mest till sitt högintressanta ämne; hans

inledning, särskilt sid. 223, är alldeles an-
skrämlig. En helt annan valör, stilistiskt
och sakligt, har CI Ståhles förträffliga av-
snitt om medeltidens profana lis1s1x1u1 

-med magnifika karakteristiker av vår lag-
litteratur 

- 
och den lärde Sten Lindroths

analys av Vasatidens litteratur.

Suen Stolpe

Friedrich Richte t: Mar-
tin Lutber and lgnatius uon Loyola,
Repräsentanten zweier Geisteswel-
ten. Stuttgart-Degerloch 19t4,
Otto Scholz.

Bekenntnis zilr Katboliscben
Kircbe. Viirzburg 19tt, Echter
Verlag.

Två frågor är betydelsefulla för ekume-
niska samtal. Den första är frägan om vad
som är sant, När vi nu en gång har mot-
satta uppfattningar angående tron, vem har
då rätt? Den andra frågan gäller reforma-
torerna, framför allt Martin Luther. Den
lyder: Vad kom honom att skilja sig från
det gamla samfundet?

De två nya böcker, som anmäles här, be-
handlar just dessa frågor. Författarna har
en gång varit evangeliska teologer men har
nu anslutit sig till den katolska kyrkan. De
berättar om egna tankar och erfarenheter.
Eftersom de är högt bildade män, som
gjort ailvarliga personliga ofer för sin

övertygelses skull 
- 

de har bl. a. måst av-
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stå från sina ämbeten 
- 

har deras vittnes-
börd en särskild vikt.

Friedrich Richters bok är en bekännelse-

bok av säreget slag. I stället för att berätta
om sin egen väg till kyrkan följer förfat-
taren Luthers väg bort från den. Reforma-
torn framställes i sin motsats till och i sin

överensstämmelse med I J00-talets framstå-
ende inomkyrklige reformator, Ignatius av

Loyola.
Richter sysslar här bl. a. med de psyko-

logiska orsakerna till att Luther övergav

den gamla kyrkans lära, Man har framhål-
lit, att 1400- och 1i00-talens occamism
gett Luther en viss anledning att distansera

sig från sin barndoms tro. Men i sista hand

var det inte en felaktig filosofisk eller teo-
logisk riktning, som drev Luther att bli
reformator. Snarare lät han sig helt och
hållet behärskas av en fråga, som inte fram-
går ur några filosofiska eller teologiska pro-
blemställningar, utan föregår dessa. Det
var frågan om hur man fir en nådig Gud.
I och med att den unge augustinmunken
längtade efter frälsningsvisshet, kretsade
han i viss mån kring sig själv. Först för-
sökte han förty'äna nåden genom >goda gär-
ningar>> och farbisåg, att Gud skänker allt,
t. o. m. förmågan att fullborda de gär-
ningar han fotdrar. Ängslig oro för den

egna rättfärdigheten drev Luther till att
uppbygga sin teologi om ))tron allena>.
Läran om människans rättfärdighet har på

så sätt kommit att inta en plats i troslivets
centrum, som rätteligen inte tillkommer
den. Det berömda stället i romarbrevet
(l: 16-17) fick en tolkning, som i dag

inte ens protestantiska exegeter accepterar.
I den andra boken redogör Martin Gieb-

ner, Georg Kliinder, Rudolf Goethe och
Heinrich Schlier för sina personliga upple-
velser. Den sistnämnde, f. d, professor i
exegetik vid Bonns universitet, har kanske
skrivit det bästa bidraget. FIan framhäver,
hur Nya Testamentet visar vägen till den
katolska kyrkan. Jesu uppenbarelse utveck-
las i evangelierna och i apostlabreven s. a. s,

inför våra ögon. Att läsa Nya Testamentet
är detsamma som att bli vittne till en redan

då pågående tradition. I pastoralbreven
finns t. o. m. reflexioner om att Jesu ur-
sprungliga budskap fortsättes i traditionen.
Nya Testamentet visar alltså både utveck-
lingsfenomenet och medvetandet därom,
Men ännu viktigare är, att 

- 
enligt Skrif-

ten 
- 

Ordet blivit kött för att låta Guds
härlighet frarntr'ida. Guds Ord steg ned i
världen för att betjäna sig av den till män-
niskornas goda. Det betyder, att denna
värld, som i och för sig är något prelimi-
närt, dock innebär något slutgiltigr; att
>>framtiden redan börjat>>, att den synliga
kyrkan i själva verket är evighetens första
stadium.

Författarnas argumenteringar är mycket
sakliga. I jämförelse med fackteologiska ar-
beten har deras framställningar visserligen
den nackdelen, att sådana problem som inre
haft någon särskild betydelse fot f.ötfattt-
nas personliga utveckling farbigås; men de
har den fördelen, att de låter ett levande
mänskligt hjärta komma till påtagligt ut-
tryck.

Villreltu Köster

Olle Herrlin: Den yttersta
gränsen. Stockholm l9Jl, Diakoni-
styrelsen. Kr. 10: i0.

Olle Herrlin, Uppsalas domprost, fram-
lägger här en samling fyndiga essäer. Våra
läsare skulle kanske förvänta, att vi utför-
ligt tar ställning till kapitlet orn >>några

problem i modern thomism>, där existens-
fenomenet behandlas, eller till kapitlet om
>>fullkornlighetens källa>>, som talar om
gudsbegrepp och gudsbevis. Låt oss emeller-
tid för ögonblicket inte gå närmare in på

detta. Här skall framför allt betonas, att
Herrlin hör till de andans män som erkän-
ner den metafysiska frågeställningen. Den
står för honom inte alls på det subjektivas
sliriga grund. Han sätter den knappast på

ett lägre plan än vetenskapliga problem.
Han är medveten om att vi inte kommer
ifrån denna >yttersta gräns>>. Vi må tycka
om det eller inte, själva tingen för oss till
metafysiken.
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Därmed sammanhänger något annat. Bo-
ken sträcker sig till gebit som kunde synas

ligga utanför teologiens horisont. Vi läser

ett omfångsrikt avsnitt om Pär Lagerkvists
diktning, dessutom ett stycke om Karin
Boyes Krls. När Herrlin ägnar sig åt dessa

ämnen, lägger han ingalunda bort sin teo-

logi. Fastmer uppträder han genomgående

som en övertygad kristen teolog. Det är
utifrån tron han yttrar sig i aktuella livs-
frågor. Därvid framträder en generositet,

en tro som inte låter sig låsas in i sakristian
eller i musdet utan gör anspråk på att
kunna bedöma världen och att vinna gehör.

Boken är skriven i Pauli anda. Aposteln
hävdar y'u, att >den andliga människan ut-
grundar allt> (l Kor. 2: l!). Den katolsks
teologien har för övrigt aldrig uppgett
detta anspråk, något som utomstående 

-ibland också kyrkans egna barn - tagit
illa upp.

Olle Herrlin står mitt uppe i det prak-
tiska kyrkliga livet. Hans bok ger belägg
för hur han uppfattar sin personliga och

sitt kyrkosamfunds mission.
\Y, K,

Valter Del its Geschichte
der irischen Kircbe uon den An-
längen bh zutn 12. Jabrbundert.
175 s. Basel 19i4, Ernst Reichardt.
Fr. 13: 

-.
Den irländska kristenhetens betydelse är

rätt okänd också bland bildade. Vem vet
t. ex. något om den irländska missionens

verksamhet på kontinenten efter folkvand-
ringens kaos? Föreliggande bok ger en klar
och ingående framställning av den irländ-
ska missionen i Bretagne, Lombardiet och

Donauländerna. Här tas också spänningen

mellan Rom och den mycket säregna in-
hemska kyrkoorganisationen i Irland upp

till behandling; den blir ingående granskad.

Författaren, en proteståntisk kyrkohistori-
ker, kommer till resultatet, att >det inte
fanns någon verklig skillnad mellan den

irländska och den romerska kyrkan. Den

irländska har aldrig diskuterat påvens över-
höghet.>

244

Fackmännen tycker inte, att tiden är
gynnsam för en sammanfattande framställ-
ning av den irländska kyrkan, eftersom
alltför många frågor, som den nyaste forsk-
ningen ställt, fortfarande är öppna. Men det
förvånar, att författaren, när han nu en

gång gav sig i kast med uppgiften, inte
tagit hänsyn till A. Gwynns arbeten. Trots
detta framstår boken som den mest gedigna
tyskspråkiga inledningen för var och en,

som vill 1ära känna Irlands hismria eller
Irlands betydelse för västerlandets kultur.

P. Hornung Sl

Rudolf Fa ttinge r: Litur-
gisc:/:-prahtische Requisitenkutde.
In lexikalischer Form. Freiburg i Br.
1954, Herder. DM I l: 80.

När en krets fromma damer kommer
tillsammans för att sy en ny mässhake eller
dylikt, ar detta säkerligen berömvärt, men
resultatet blir inte alltid något praktiskt
användbart. Damerna borde ha haft en

initierad rådgivare. Men det fanns ingen.
När en kyrkoherde skaffar nya klockor,
måste han ofte handla på egen hand. Han
har kanske inte någon aning om hur man
prövar klockornas kvalitet. Bara han kunde
stödja sig på andras erfarenhet! Med den

här boken kan han det. Boken är en till-
förlitlig rådgivare för alla frågor om kyrk-
liga rekvisita. Den ger besked om de konst-
närliga krav som bör uppfyllas, om den
praktiska gestaltningen av paramenter och
alla slags kyrkliga utensilier, om gällande

kyrkliga föreskrifter och t. o. m. om sakens

ekonomiska sida. Boken ersätter ansenliga

bibliotek och lärda kommissioner. Den
kommer att gört goda tjänster framför allt
i diespora- och missionsområden, där präster
och kyrkfolk ofta är lämnade åt sig själva.

Utgivaren har tidigare gjort sig känd
genom sin Pastoralchemie. Förlaget Flerder,
som redan framlagt en lång rad förtjänst-
fulla teologiska kompendier och uppslags-
verk, kommer här ännu en gång med en

värdefull nyhet.
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