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SEDAN SIST

Misstro rnot det konkreta

ir, sisom Graham Greene med rltta pipekar i en artikel om Maria

assumpta-dogmen, ett frarntradande drag hos minga av vir tids kristna.

Man Ir si van vid abstraktioner, nlr det giller religids tro. Gud er for
de flesta blott en blek tanke, just darfiir att de inte kan tinka sig hans

vilja och bud som konkret faktor i deras dagliga liv. Kristus fir gdrna

kallas Gud, men han ir inte Kyrios, Herren, med ansprik pi hela min
person och hela mitt liv. Visst lever han, men nir allt kommer omkring
blott i minniskors tankar, inte i fysisk verklighet med samma kropp,
som hlngde pi korset - f256 nu i f<jrklarad gestalt. Stindigt gcir man

fcirsrik att spiritualisera hans nirvaro i Eukaristin. Kristi rike finns, ja,

i mlnniskors llngtan och kanske ocksi en ging i de yttersta tiderna,
men kom inte och sag, att hans evangelium, tolkat av en konkret llro-
myndighet, verkligen skall bestimma vkra konkreta, privata och sociala

f<;rhillanden. Med stor skicklighet och energi har man trengt bort ur
vardagens och festtidens olika rum alla konkreta piminnelser om religion
och religiositet - om de inte kan accepteras som >>konst>. Annu bevarade

kyrkor frin en mera konkret tid konserveras musder . . .

Den katolska tron blir aldrig skrlmd av det konkreta, d:irfor att den

intill sista konsekvensen accepterar Guds Sons mandomsanammelse. Vi
har upplevt det igen med f<irtltad intensitet i Stilla veckans och pisk-
helgens liturgi, och vi kommer att alltmera bli vissa dirom, ju konsekven-

tare vi brukar kyrkans heliga sakrament och sakramentalier. - Det skyd-
dar oss f<ir tvi farliga villovlgar: i ena sidan materialismen och i den

andra spiritualismen.

Debatt i riitt anda

Fri diskussion i allt som inte giller dogmernas sanning och troheten
mot kyrkan har alltid h<irt till kristnas okrinkbara rittigheter: in" dubiis

libertas, skriver jesuitpatern Jean Dani6lou. Nir det giller hetsighet i
debatten stir inte teologerna lekminnen efter, teologgrilen har till och
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Sedan sist

med blivit legendariska. Och Hieronymus' rasande utfall mot sina mot-
stindare har inte fcirhindrat att han betraktas som ett stort helgon.
Denna frihet ir ett privilegium som vi miste forsvara och som lr svar
nog pi det orimliga pistiendet att kristen renlerighet ir liktydig med
tankefiirtryck.

Debatt dr ett. tecken pi sund kristendom, nir den fcirs i respekt far
enskilda personer och i trohet mot sanningen. Den innebir att man tror,
att sanningen och karleken ?ir tillr:ickligt fast rotade 6or att hilla stind
mot angrepp, som kan rubba falska sanningar och falska pivar. Sanningen
behover inte scika skydd bakom integristiska filrskansningar. Den vilar
pi fastare grundvalar, som inte ens helvetet kan skaka. Och karleken
bestir inte i slappt tillmotesgiende. Det sanna fiirtroendet anser sig kunna
siga sanningen.

Dirfiir ligger det nigot icke-kristet i cinskan att. vdja fi;r slag. Det ir
ett svaghetskomplex, som d<iljer sig bakom falska fcirevlndningar. Det
kommer en att tinka pi barn, som genast springer och skvallrar for
magistern nir de fitt stryk av nigon, som de inte rir pi. >Om ni riir
mig>>, slger de, >angriper ni kyrkan.>> Ingalunda; ni ir varken kyrkan
eller kyrkans bilverk. Ni tillskriver er fortjdnsten ner det. gfu bra. Men
ni gdmmer er i sakristian nir ni fcirtjlnar att fi stryk. Var si goda och
respektera spelets regler.

Men det ligger ocksi nigot som inte ir kristet i detta att vilja miss-
bruka den egna styrkan och krossa en motstindare, som inte kan forsvara
sig. Nir slaget har tr'ifrat lr det dags att kasta bort handsken. Kyrkan
fOrbjuder inte boxning. Men det finns regler. Svagheten ir visserligen
ingen urslkt, men styrkan ger heller inte nigra rittigheter. De starka lr
ibland alltf<;r benlgna att tppfatta sin styrka som ett lirolmbete och
f.orvirxla den vrede, som brinner i dem, med den Helige Andes eld. De
kommer att d6mas likavzil som de andra, och de domar de har fiillt kom-
mer att civerklagas.

Silunda iberopar man sig pi kirleken for atr. vdja f.or slag och pi
sanningen for att fi sli. Och det leder till den olustiga fiirvirring, som
ir den stora |aran for de kristna och dir man s6ker diilja bristen pi
natudiga dygder bakom de skiinaste <ivernaturliga fiirevindningar. Det
dr hir luften behiiver rensas. Det ir inte debatten som skall avslojas.
Lyckligtvis lr kyrkan alltjimt ett forum dir man kan tala fritt och
dlr man inte blir exkommunicerad nir man angriper fetischer. Men man
miste avvisa allt som ar agnat att snedvrida debatten.

Det ir inte friga om att inte angripa eller att inte bli angripen. Det
d'r frlga om att gora det pi ett lojalt sitt. Att varken vija undan firr
huggen eller godkinna slag under blltet. Det ir inte friga om atr bli
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Sedan sist

arg utan om att respektera motstendaren. Ar det inte ofta si att det Ir
just motpolen till min civertygelse, som irriterar mig mer in villolirorna,

- som j^S ju kan utradera utan att bli sekterist.

Det lr framfiir allt terrorn som miste bort. Terrorns herravilde biirjar

si snart smipivarna vill sitta sig pi Petri stol. Det finns en kommunistisk

terror der ett stindigt hot hlnger ijver den som avviker frin linjen. Det
finns en radikal rerror som kan verka ftirlamande pL ffia minniskor,
komma dem att leva i stlndig fruktan for att inte vara radikala nog.

Aven inom kyrkan finns det rerror. DIr finns den integristiska terrorn
frin sjilvutnimnda inkvisitorer, som svinger sina gissel 6ver minsta fiir-
sitk till intellektuell verksamhet. Dir finns de progressistiska terroristerna

som utan att direkt syfta till kommunism blir utom sig vid tanken pi
att ha det alka minsta gemensamt med nigonting annat. Det Ir terrorn
som s6ndrar, medan diremot debatten enar och jagar spiikena pi flykten.
Terror ir kravet p& att, fi driva igenom sin egen sanning med vild.
Debatt innebir f6rtr6stan pl att sanningen ir stark nog att kunna und-
vara inkvisition.

Men vid sidan av terrorisrerna finns ocksi de terroriserade. De ir i
rivervildigande majoritet. Och det ir de, som [r brottsliga, eller itminstone
lika brottsliga som terroristerna. Ty de spelar sina motstandare i hlnderna
och uppmuntrar dem att fortsatta. Domar {r&n andra In den hogste

domaren miste avvisas. Debattens magna charta har utfitrdats av Paulus:

>Fdr mig betyder det fi;ga att, ! - eller iiver huvud nigon minsklig
domstol - setten eder till doms civer mig. Ja, jag vill icke ens sitta mig
till doms iiver mig sjilv. Det ir Herren som sitter till doms iiver mig.>>

JOSEPH MARTIN KRAUS
ETT zoo-ARSMINNE

usikens klassiska tidsilder uppvisar en rningd mer eller mindre

lVlglattsfulla namn, som er oforglngliga, lven om trestjernan Haydn

-Moian-Beethoven 
<iverglinser alla andra. Ocksi pi den svenska him-

len lyste di en stjerna, vars glans lnnu efter 200 ir inte fdrbleknat,

Joseph Martin Kraus.
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Blotta namnet seger, att han egentligen inte Ir nigon nordbo utan
Mainfranker. Hans familj hirstammade f.rin Veilbach i Odenwald,
dir Lafiadern Rupert Kraus innehade en virdshusrcirelse. Fadern, Joseph
Bernhard Kraus, f<;ddes ITtl i Amorbach och gifte sig med Anna
Dorothea Schmidt frin Miltenberg. Hennes far Martin Schmidt var
hovbyggmistare it kurfursten av Mainz, han byggde talrika kyrkor vid
nedre Main och uppforde iven ett stetfigt hus i Miltenberg it sig sjilv,
som innu i dag rlknas till de vackraste borgarhusen i den gamla smi-
staden vid Main. Dir sig vir Joseph Martin virldens ljus den 20 juni
1756. Senare ville han hellre fira sin fiidelsedag den 24 iuni - av vordnad
fiir den helige Johannes Diiparen. Redan hans forsta levnadsir kenne-
tecknades av obestindigt kringvandrande. 17J9 blev fadern utnimnd till
finansdirektcir i Osterburken och forflyttades 176l i samma imbete till
Buchen. Diir bcirjade den bridmogne gossen si tidigt som vid I irs ilder
i latinskolan. Hans fdrsta ld"rare vat skolans rektor Pfister och kantorn
Vendler. Vid knappt 7-8 3.r hade han, berattar hans llrare, redan >si
grundliga kunskaper i latin, att han kunde flyttas till en hdgre klass.

Flans musikaliska talang var lika enasteende och underbar, si att han
redan under fiirsta kvartalet med sin diskantstlmma overtriffade den

kvinnliga sopranen i h6jd och fardighet och i en trio pi sitt lilla instru-
ment - ty ett stort kunde han innu inte traktera - spelade till allas

beundran fcirsta, jag, hans larare, andra fiolen.>>

Tolv ir gammal kom den hiigt begivade gossen fijr vidare utbildning
till jesuitgymnasiet i Mannheim. Residensstaden vid Rhen hade under
de pfalziska Vittelsbacharna - som kncit betydande musiker sisom

Stamitz och Cannabich till sitt hov och t74z byggde en prlktig opera -blivit en medelpunkt fiir konst- och musikliv. Dlr fick iven den unge

Kraus minga impulser. Hos jesuitpatern Keck lerde han sig tonkonsten.
Dirjimte undervisade honom den senare som komponist ber<imde Abb6
Vogler, som hlrstammade frin \Wiirzburg. Stort inflytande pi den unge

cippne studenten utiivade en annan litrare, jesuitpatern Anton von Klein.
Denne var vid en tid, di det vid hovet endast talades franska och sj<ings

italienska en banbrytare fdt tysk diktning och inf<;rde trots motstind
frin minga hill studiet av tyska spriket och litteraturen pi gymnasiets
liroplan. Han uppvickte kerleken till tysk diktning hos sin llrjunge.
Den unge studenten var besatt av en lerdomshunger, som ofta tog natten
till hjllp, di dagen inte rickte till. 16-Aringen forstrkte sig ocksi sjllv
pi poesi och fcirfattade en rad tyska herdedikter, som han 1773 publice-
rade anonymt i Mainz. Pater Klein skrev senare: >>Kraus var den stu-
derande ungdomens stolthet. Han utmlrkte sig genom sin begivning
och sin flit vida ut6ver sina kamrater.r>
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losepb Martin Kraus

Den unge Kraus' hj'drta tillhiirde *,rrik.tr. Fadern ville emellertid att
han skulle studera juridik for att senare kunna hjalpa honom i hans

yrke. Si begav sig Joseph, som hela livet igenom var en lydig och kir-
ieksfull son, till universitetet i Mainz och flyttade iret. dirpi iiver till
Erfurt, vars juridiska fakultet itnjiit gott anseende. Med undervisningen

var han mycket missbeliten och tecknade med bitande ironi sina aka-

demiska lirares svagheter: >>Professor Diirr fiireliser varje vecka tre
hela halva timmar - da han ej ar forhindrad.>

Mitt i det glada studentlivet drabbades den unge Joseph Martin av

ert hert slag. Flans far blev orittvist anklagad och suspenderad frin sin

tjinst. Si kallades sonen l77J hem och stannade nu hemma ett helt ir.
FIan var dock inte overksam utan skrev sorgespelet Tolon och kompo-

nerade 3 oratorier over Jesu ftrdelse och dOd. Antligen fick han av sina

forildrar tillitelse att fortsitta studierna.
Han reste nu till universitetet i Gottingen och upplevde dlr vlnd-

punkten i sitt liv. I den si kallade >Hainbund>> fann han en krets lika-
sinn"de kamrater, som svlrmade f<;r fosterland, frihet och dygd, och

var gliidande beundrare av diktaren Klopstock. S?irskild vinskap fdrenade

Kraus med Greve Friedrich Leopold von Stolberg - Stolberg blev senare

katolik, hans sonson reste som enkel jesuitmissionlr till Sverige och

byggde med sin fiirmiigenhet den katolska kyrkan i Malm<i - och med

Mattias Claudius; han tonsatte flera av deras dikter. Allt klarare insig

han, att hans begSvning och livsuppgift ej lig i den torra juridiken utan

i musiken. D?irtill kom de dystra forhillandena i hemmet - fadern hade

innu inte fitt tillbaka sitt imbete och sin heder - och i honom mognade

beslutet att vlnda det otacksamma fosterlandet ryggen och soka lyckan

i frimmande land. Den begeistring fcir Norden, som medlemmarna i
>Hainbund> delade med sin beundrade mistare Klopstock, och hans

svenske studiekamrat Stridsbergs rid visade vlgen: han ville resa till
Sverige och sijka anstlllning som musiker vid den konstilskande Gustav

III:s hov.
F<irlldrarna var visserligen mindre f<irtjusta i hans plan. Framfiir allt

bekymrade det dem, att han skulle flytta till ett fent Protestantiskt land.

Dirvidlag kunde han dock lugna dem: Stockholm sades rlkna mer In
10 000 katoliker med tvi kyrkor - detta antal, som ftir iivrigt 6ven

uppgavs ofiiciellt av kungen, di han hos piven anscikte om att fA en

Apostolisk vikarie ditsind, var emellertid en grov civerdrift. I ett annat

brev bedyrar Joseph in en ging sin trohet mot katolicismen. Religion

ir ju, skrev han, inte bara ett resultat av uppfostran utan en inre kensla,

en Guds giva och ett stiid, som han ej skulle kunna undvara. >Om jag

inte 1r en sann katolik i mitt hji'tta, vad hj?ilper det di, om jag in
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kommer tillbaka till min hembygd? Men eftersom ni kan vara fast
iivertygade om att jag dr min sedan barnairen invanda tro lika innedigt
tillgiven som ni, vad betyder det di, om jag si skulle resa till Kalifornien?>
Si l:it forildrarna lntligen iivertala sig och gav honom sin vilsignelse,
utan vilken han ej ville fara.

Sommaren 1778 a ldnde Kraus till Stockholm. Men lyckan var honom
inte huld. Nigra fi dagar efter hans ankomst reste kungen bort fdr
llngre tid och den presentation vid hovet, som han hoppats pi, uteblev.
Fattig och ensam stod han dlr i det frlmmande, nordiska landet. >To-
baken ir dyr och jag kan ej undvara den, di min pipa blivit min bista
vln.> Ging pi ging miste han tigga pengar av sina f.orildrar. Det var
derfirr tur, att hans far under tiden blivit rehabiliterad och fitt en ny
plats i Kiinigstein i Taunus. I juni 1779 var nijden som stiirst och Kraus
lmnade redan ingerfull resa tillbaka till Tyskland. Han hade just iter
fitt pengar frin sina tor'ildrar, men de rickte som vanligt bara till att.

betala hans gamla skulder. Si bad han om en ny penningforsindelse >fijr
att med hedern i behill kunna limna det fardomda Sverige>. Di han
redan var resferdig, blev han emellertid sjuk och kunde ej viga sig pi
den strapatsrika sjoresan till hemlandet.

Under tiden fann han dock fiirmiigna vinner, bl. a. president Leijon-
hufvud, som tog sig an den unge musikern. Han fick uppdraget att
skriva musiken till den av Kellgren, den tidens mest uppburne svenske

diktare, f.orfattade tragedien Proserpina. Operan uppfiirdes vid hovet -Kraus erhijll den 13 juni 1781 intligen den eftenraktade anstillningen
som kapellmistare. Samtidigt lovade man honom, att han fdljande ir
skulle fi gora en studieresa genom Tyskland, Frankrike och Italien pi
kunglig bekostnad. De virsta nijdiren var slut. Den unge konstnlren
hade fitt ritt i sin tillfiirsikt, att hans <ide >alltid lig i den gode Gudens

hinderrr.
Aret dirpi komponerade Kraus ytterligare bl. a. operan Dido ocb Eneas

och antrldde sedan i oktober sin resa, som i ;iver fyra ir skulle fiira
honom genom hela Europa. Nlrmast bestikte han den tidens mest be-

r<imda teatrari Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt, Mannheim, Viirz-
burg, Regensburg, Miinchen och Vien. Pi vlgen gjorde han en avstickare
till sina ford"l.drat i Kiinigstein. Den 1 april 1783 kom han frin Regens-

burg over Linz till Vien, der han tog sin bostad i n'drheten av sin fiir-
Irade mlstare Gluck. Logiet var emellertid timligen dyrt: >Blixt och
dunder, si dyrt! Sex dukater i minaden!>>

Christoph Villibald von Gluck, den klassiska operans skapare, stod di
pi h<ijden av sin beriimmelse. Kraus ger en levande skildring av sitt
fcirsta milte med honom, som vittnar om sivll den ildrade mistarens
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som den unge beundrafens temperament: >Jag har mtltt min Gluck. En

hjlrtans goJ -"r, men gnistrande temperamentsfull som djlvulen sjllv.
Nir han kommer i ging - h"j, di brusar det och varje nerv ir pi spinn'>>

Gluck foredrog stycken ur sin opera Armide f.ar sin unge vin, bl. a.

kiiren >Lit oss fOrfdlja vir fienderr. Kraus var fullstindigt hinryckt
<iver verkets musikaliska dramatik, ,Jag glOmde mig sjiilv och letade

genom hela rummet efter nigot vapen fot att hjelpa Armide'>

I Esterhazy trdfr.ade Kraus sedan samman med Haydn. Redan i \(/ien

hade han h6rt hans Stabat mater men var inte slrskilt imponerad. Nu
stod han framftjr tonernas gamle mistare: >En mycket god sjll, utom

pi en punkt - pengarna.> Haydn vad duktig t afrdrer och ridde sin

L"sokaie att gol1' sig pengar pi sina kompositioner, vilket inte alls lig
fcir den unge idealisten. FIan menade, att >det ir underligt med de flesta

konstnlrer. Ju narmare man belyser dem, ju mera fcidorar de av de

glorior, som herrar konstilskare och recensenter milar pi dem som pi
helgonen.r,

Nu bar det vidare till Italien. I Florens tt'dfiade Kraus Pater Martini'

som gillde som sin tids stcirste italienske musikteoretiker. Jul och nyir
tillbringade han tillsammans med Gustav III, som under tiden kommit

efter till den eviga staden. Den protestantiske kungen, som f<;rhOll sig

vilvillig gentemot katolicismen och tvi ir tidigare beviljat katolikerna i
sitt land-trosfrihet, bevistade med hela sin uppvaktning den pivliga
julmlssan i Peterskyrkan och hllsades nidigt av Pius VI vid sitt besijk

i vatikanska gallerierna.
Den 2 januari blev iven Kraus personligen firrestllld f<ir piven. >Di

vi steg in - vi var fyra till antalet - resre sig Hans Helighet upp och

inledde genast samtalet, och kardinalkammarherren sade ingenting mer

o* h"rrJ- och fotkyss. Si l?imnades bidadera helt itsido, medan vi alla

av vir fcirmedlare hir, Riddar Piranesi, f6,restilldes som svenskar. Piven

lit vars och ens namn och yrke nimnas firr sig. Till mig sade han, att

han fruktade, att musiken i hans land inte hade gjort nigra nimnvlrda
framsteg under sista hilften av detta irhundrade. Hade jag Yarit frans-

*"rr, h"d" jag <idmjukast bett Hans Helighet om tillgift och intygat

>des agr6merri, di-rirrs de la musique italienne> (att iag var htigeligen

fortjust i den italienska musikens gudomliga ljuvlighet). Men iag gav

den Helige Fadern med verklig tysk-svensk uppriktighet till svar, att
just detta yttrande visade, att Hans Helighet var en verklig kinnare.

iarn"r, sig ned och log och torde vil ha tlnkt: 'Det dir var mig en

lustig karl.'>>

Frin Neapel skickade kungen Kraus i firrvlg till Frankrike. Han stan-

nade flera *in"d.t i Paris, der han kunde iaktta det praktfulla hovlivet
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men ocksi det dova mullret frin den kommande revolutionen. En av-
stickare fcirde honom i rrraj 1785 ocksi irver kanalen till London.

Med r6rande kerlek hangde Kraus fast vid sina fiirildrar, och frin
alla viktiga etapper pi sin resa skickade han linga brev till dem i det
avligset liggande Amorbach i Odenwald, dar fadern sedan januari 1783
var verksam. Han berattar utf<irligt om sina upplevelser och intryck i
den stora virlden, om Roms konstskatter och om det eldsprutande Vesu-
vius, om mottagningar och musikaliska uppforanden. Ging pl g&ng fli'tar
han ocksi mellan raderna in en hilsning till sin faderlige vin P. Roman
Hofstaetter, som di var kyrkoherde i Amorbach.

Bara en ging villade ett brev hans f<irildrar oro. Frin Frankrike hade
han skrivit nigot om >vin, kvinnor och singr>. I nista brev kunde han
dock ge dem en lugnande f<irklaring: >>Sedan ett ir tillbaka [r jag upp-
tind frin topp dll ti, eller prosaiskt uttryckt, jag ilskar en flicka, som
jag tror lr skapad fiir mig, och di skulle varje lysten blick in i en annans
oga vara en skam frir mig.> Denna ljuva hemlighet anfcirtrodde han
fiirst sina fdr'dldrar, >inre ens f<iremilet fcir min karlek har innu hiirt
ett ord om att jag inte ser, hcir eller tinker pi nigot annat en henne>.
Nir han kort dlrefter i juni 1784 6ftar sin 28-irsdag i Paris, skriver
han vemodigt hem: >Och lnnu hat jag inte nigon fru.> 6det ville det
annorlunda. Fru Fattigdom, som blev honom trogen in i det sista, fiir-
vlgrade honom att bilda familj. Annu under sitt sista levnadsir klagar
han: >Hur skulle jag bira mig it, ftir att kunna fcirsorja lven fru
kapellmistaren?>>

I juni 1786 limnade Kraus Paris och antridde hemresan till Sverige.
Naturligtvis gick resan iiver Amorbach, dar han stannade en lingre tid
hos sina f.orildrar. I januari 1787 korn han intligen iter tillbaka till
Stockholm. Trots minga intriger, som hans frankiske landsman Vogler
tyvirr till stor del bar skulden till, blev han 1788 utnimnd till hov-
kapellmistare.

De nirmaste iren fiirgick under flitigt arbete. Konserrer, symfonier
och kvartetter striimmade i riklig mingd ur hans penna. Det var, som om
han anade att bara en kort frist Innu var honom beskird. Alltlsedan
I7S9 led han nimligen av lungtuberkulos. Anlag herfOr tycks han ha
irvt frin sin familj. Aven hans syster Catharina Josepha, som gitt i
kloster i Mainz, dog vid 23 fus ilder i en lungsjukdom. Den nrid och de
umblranden, som han led under sin fcirsta tid i Sverige, Iade sedan grun-
den till sjukdomen.

Doden fann honom beredd. - Tio av de 14 barn, som fotts i hans
f<irlldrars lyckliga iktenskap, hade gitt fcire honom in i evigheten. Di
hans bror Franz - likasi en begivad musiker men tidigt nervsjuk - i
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slutet av l79l gick ur tiden, skrev Joseph Martin hem: >Sikert ir han

nu lycklig bland sina forklarade syskon, som gitt fiire honom. Aven pi
oss skall den Evige venta, di vir stund ir kommen.>> Natten rnellan

den 16 och 17 mars 1792 fiill hans kunglige gynnare pi en maskeradbal

offer fcir en sammansvirjning bland adeln. Sorgemusiken f6r Gustav III,
som Kraus komponerade, var hans sista stora verk. Knappt ett halvir
senare utandades han sjllv sin sjil. Han dog som troende katolik. Han
blev dock inte begraven pi katolska kyrkogirden i Stockholm utan

enligt sin egen <inskan pi Gustav III:s Tivoli, en idyllisk lantgird vid
Brunnsviken. Vid fackelsken bar vinner biren iiver den frusna floden

och slnkte honom under den katolska prlstens bijner i den svenska jorden.

Pi hans gravsten stir:
>Hlr vilar vad som var jordiskt av Kraus. Det himmelska lever vidare

i hans toner.>
Hans liv har mycket gemensamt med Mozarts. FIan fOddes samma ir

som sin beromda samtida och dog ett Ar efter honom. Bida var brid-
mogna och tidigt fiirdiga och vittberesta. 6ver 100 verk av de mest

skilda musikaliska slag har Joseph Martin Kraus istadkommit under sitt
korta liv. Haydn hyste uppriktig beundr:rn 16r honom och uppfiirde
hans verk iven i \{rien. Flans sorgemusik tiver Gustav III virderar han

silunda: >Vilken tankens storhet! Vilken klassisk talang!> Ocksi Gluck
erklnner: >Den mannen har en stor stil.> Sverige' som blev hans andra

hemland, firar honom som sin mest betydelsefulla representant fiir klas-

sisk musik. >Sverige har aldrig hyst en storre musikalisk talang f6re

honom. Hans c-mollsymfonie til varje jlmfiirelse med Haydns och

Mozarts symfoniska verk frin samma period.>

H elmut h HolzaPf eI, V iirzbur g

Grit inte
min llskade
Nir gryningen har mognat till uppstindelse

skall lysande blomkalkar brista fram
ur det blodirverskirljda pinoredskapet
Den iterl<ista lustgirdens
forkladde gud
skall milt
nlmna dig vid namn.

Aina Rynell
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MARIA OCH KYRKAN

>Salig ir du, o Kyrka! Ty dig g?iller Jesajas profetiska jubelrop: Se jungfrun
skall bliva havande och f<ida en son. - O, Kyrkans hemlighet som hlr uppen-
baras!>>

S:t Efraim syrern, 300-talet': Hymn till 
"-dr 

Herres fdilelses lou.

ir vi kristna liser vir trosbekinnelse, hender det ibland att enskilda

satser berdr oss starkare eller svagare, beroende pi tidsandan, pi vir
egen utveckling eller pi en momentan individuell upplevelse. En rytm'
en utveckling finns ocksi i kyrkans liv, i kyrkans tinkande och bedjande

och i dess liroverksamhet. Denna utveckling har sin grund i den verk-
lighet som Jesus utlovade i nattvardssalen: >Den Helige Ande skall leda

eder fram till hela sanningen. Han skall lira eder allt och piminna eder

om allt vad jag har sagt eder> (Joh. 16z13; 14 26). Frin mlnniskans
sida har utvecklingen sin grund i vad Aristoteles har formuletat, p3.

klassiskt sett: >>Menniskan lingtar till sitt visen efter kunskap.> Hon vill
f<irsti allt djupare och se sammanhang. Uppenbarelsen miste dirrfot
framliggas f& va{e tid och dess innehill nirmare preciseras utifrin stln-
digt nya perspektiv. Impulsen till denna utveckling kan komma inifrin,
t. ex. frin en teologisk reflexion som sciker fdrklara en redan existerande

konkret f<ireteelse i kyrkans liv som t. ex. martyrkulten, eller utifrin,
nir felaktiga tolkningar av trosleran framtvingar en preciserad formu-
lering frin kyrkans sida eller nir det glller att finna de begrepp som kan
tjiina till gemensam utgingspunkt i diskussionen med icke-troende.l

Som myndiga kristna borde vi klnna till vad som r<ir sig inom kyrkan,
i synnerhet i vir egen tid.

*

Det ord som L922 skrevs av Romano Guardini i den tyska tidskriften
Hocbland: >Nigot av olndlig rickvidd har hint i den religiiisa vlrlden:
Kyrkan vaknar i sjilarna>, har besannats. Det liturgiska och sakramentala
livet har fiirnyats. Tanken pl att iven lekmlnnen har ansvar f<ir det
kristna missionsverket har fltt nytt. liv. Sedan Daniel O'Connell 1830

tog site i det engelska parlamentet och lekmln som Cortes, Chateaubriand
och Gorres blev fi;rkampar fiir kyrkans uppgifter i det offentliga livet,
har allt flera f.oljt deras exempel och fortsatt arbetet pi samma plan.

t Frigan om den dogmatiska utvecklingen behandlas mera utfiirligt i Katolsk trosldra,
Stockholm 1947, Ansgrriusfdrlaget, bd I nr 39-t0. F<ir mera ingiende studium kan
rekommenderas Karl Rahner: Schriften zur Theologie, Einsiedeln 1954, Benziger, s. i4

-8 0.
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Pivarna samordnade detta arbete i Katolska aktionen. Aven pi det dog-

matiska planet har Kyrkan vaknat i sjilarna. Tvi hojdpunkter inom det

teologiska arbetet markeras av Vatikanska kyrkomtitets utlitande >Om

kyrkanu &r 18702 och Pius XII:s rundskrivelse Mystici corporis Lr 1943.3

Vill man tala om vir tids religiosa strcimningar kan man inte forbigi
denna kyrkliga.

En annan strirmning, utmirkande fcir vir tid, itr den marianska. In-
tresset for Maria har naturligtvis alltid funnits, iven om det under olika

tider fitt olika uttryck. F<ire - och innu i borjan a\r - den tidiga

medeltiden var det nog inte si mycket Maria personligen som fastmer det

mysterium i frilsningsordningen hon representerar' som karakteriserade

den marianska striimningen. Senare i riddaridealens tid blev Vir Fru

mera personligen fiiremel fdr bAde den religiiisa kulten och det teologiska

tinkandet. De flerta av vil"ra Maria-psalmer ger bellgg herfOr. Det vixande
antalet marianska fester fram till vir egen tid, faststillandet av Marias

obefllckade avlelse och upptagning i himmelen som dogmer, uppenbarel-

serna i Lourdes, Fatima osv. samt det fromhetsliv som d;rif.rin tar sin

niring - allt detta visar till fullo, att det katolska livet i vita dagat

mer an tidigare karakteriseras av en ny mariansk str<imning. Vir tid ir
mariansk i si htig grad, att vira icke-katolska broder fcirvinas och i upp-

riktig ingsl an frigar sig, varr denna utveckling skall leda. Hur kan Gud

och Kristus si isidosittas, utan att det kristna trosfundamentet stiirtar

samman? Hur kan kyrkan, menar de, gi si lingt i anpassning till folkets

krav pi >religi<is sentimentalitet och vidskepelse> att den liter Mariakulten

florera i allt flera variationer?n - Visst finns yttre andaktsformer, som

kanske ter sig frlmmande sirskilt fcir nordiskt kynne, men att lekmanna-

rorelser stiller sig under Marias slrskilda beskydd, att kyrkans lara hOg-

tidligt fcirklaras som dogm, att Maria vdrdas med fester och hyllningar

- 
allt detra rycker vi ir i sin ordning. Det ir nigot vlsentligt f<ir kyr-

kans liv i vir tid.
Vi konstaterar alltsi i ena sidan en markerad inriktning pi Kyrkan

och i den andra pi Maria; her den lugna, objektiva kyrkofromheten
med sin aktivitet i det konkreta samhillslivet och dir den kinslobetonade,

subjektiva Mariafromheten, som 1r si vacker och gripande men som tycks

' Denzinger: Encbiridion Symbolorun..., Freiburg, Herder, nr 1821-1840. Neuner-
Roos: Der Glaabe der Kirche.. ', Regensburg, Pustet, nr 370-188.- i O"tt"ittg.t nt 2287, Nennei-Ro6r nr 398 a. Fullst?indig svensk <iversittning, Stock-
holm 19i4, Credos fiirlag.---t Ho. *ail a", ir f"iir annars vilmenande kritiker att verkligen fiirsti den katolska

U"ti"fro-h"i.", visar t. ex. detta omdiime: >Att penicillin skulle vara mera verksarirt in

""ii"" fra" Lo.rrder, st'dmplas som en betlnklig tenkeurspirning.> G. Kellerman-H. Sun-

d6rz Kyrko- ocb reiigionshisloria, Stockholm 1954, s.125.
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vara aningslijs om jordiska realiteter. Annu en motsettning i denna kyrka
si full av motsittningar!

Si kunde det verka, si lenge man ser saken utifrin, si llnge kerleken
till kyrkan fir alltfiir torr nlring, si llnge Mariafromhetens former och
fiirutsittningar framstilles pi ett ytli$ och otillfredsstillande sitt. I
sjilva verket ir det inte tvi motsatta riktningar utan tvi aspekter pi en

och samma riktning. De tvi strtimmarna flyter sida vid sida. Just her
har virt irhundrades teologiska arbete hjelpt oss, att i likhet med kyrko-
fiderna och medeltidens stora teologer iterigen se sammanhanget mellan.
Kyrkan och Maria.5 Nlr man undersciker Mariafromhetens teologiska
grundval, stAr man mitt i kyrkofromheten, i llran om Kyrkan, ecclesio-

login. Och si miste det vara. Kyrkans livsprincip ir den Helige Ande;
det kan inte finnas nigon verklig motslttning mellan kyrkans vlsentliga.
livs- och lirofrigor.

Vilken ir di den teologiska *rrrnJrr"r"n for Maiafromheten? Vad ger
sammanhang mellan de olika Mariahemligheterna i ena sidan och kyrko-
fromheten i den andra? Hur kan vi samordna allt, nlr vi talar om den
obefleckade avlelsen, om Marias rena hjdrta, nir vi kallar henne for
vlddens drottning och ser upp till henne som assumpta, samtidigt som

vi beklnner oss till pivens ofelbarhet, frdmjar den katolska aktionen och
fiirsamlingens deltagande i gudstj?insten?

Den fiirsta titel som kyrkan tillerklnde Maria var Theotokos, Guda-
f6derska. Si kallades hon under iberopandet av fidernas tradition hiig-
tidligen pi kyrkomcitet i Efesus &r 431, dir de stora kristologiska stri-
digheterna behandlades. Denna titel var en konsekvens av kyrkans llra
om Kristus, men den ville inte formellt uttala sig om grunden och vlsendec
i Marias personlighet. Gudaf<iderska, Guds moder, dirmed utpekas utan
tvivel hennes sirprigel, det som utgcir hennes upph<ijda virdighet. Men
'ir detta det enda och uttiimmande ordet om Maria?6

Nir man f<irdjupar sig i kyrkofidernas betraktelser, ser man hur de
anknyter till de mest skilda bibliska ord och gestalter; girna tages den

- Her skall endast tvi verk anfdras, som denna artikel stiider sig pi och som i sin tur
hinvisar till en rik vetenskaplig litteratur: Hugo Rahner SJ; Mar;iand die Kircbe,lnns-
bruck 19i1, Marianischer Verlag, och Otto Semmelroth SJz tlrbi.ld. ,ler Kirche, Viirzburg
19i0, Echter-Verlag. 

- 
Ocksi i protestantisk tradition fdrekommer denna jimfiirelsl

mellan Maria och Kyrkan, bl. a. hos Henrik Schartau, som 
- 

enligt ett pipekande av
dr Lechard Johannesson - 

siger i en predikan pi juldagen: >>. .. Maria, eller den trogna.
f<irsamlingen, som pi ett andligt sitt lir Jesu moder (Upp. 12: l-6, 13-17) ... (Elan-
geliefiredikningar. Stockholm 1930, s. 37).u M. J, Scheeben t. ex. stiller hela Mariologin under titeln >die brlutliche Gottesmut-
ter>>. F{an som hiir till de stiirsta auktoriteterna i patristik pi 1800-talet, kinde siledes
behovet att utvidga den efesinska titeln med en annan visentlig sidan.
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f6rsta kvinnogestalten i den Heliga Skrift, Eva, som utgingspunkt.
>Redan di har Maria varit inbegripen i Eva, och ftirst genom Maria
blev uppenbart, vem Eva var>>, siger Augustiws (Sermo 102). - Det
som <iverraskar hos kyrkofldernai,r, att de knappast fister sig vid Marias

gestalt, utan att denna alltid <ivergir i Kyrkans gestalt. Det lr inte endast

Maria som ir f<irebildad i Eva, det ir sjilva Kyrkan, alla verkligt levandes

moder. >Detta ord (1 Mos. 3: 1l) lr ett stort mysterium: Denna gestalt

visar fram mot den kommande Kyrkan, som ju bildades ur brudgum-
mens, den i d<iden avsomnade brudgummens, sida. Siger dock Aposteln
betriffande Adam: 'Denne ir en fcirebild till den som skulle komma'
(Rom. l: 14). Vad slges alltsi om Kyrkan? Si lyssnen, fcirstin och given
akt: hon skall stlndertrampa ormens huvud! O Kyrka, bevaka ormens

huvud!> (Augustinus: Enarrati.ones in psalncos, 103,6). - [ sln1ma xnds

kallar lven kyrkans llroimbete, det 1l:de allmlnna kyrkomiitet i Vienne

ir 1311, Kyrkan den nya Eva.
Bland de minga andra stillen i Skriften som ger kyrkofiderna anled-

ning till att se Kyrkan fcirebildad i Maria Ir de viktigaste Marie bebidelse

och hennes bes<ik hos Elisabet. Vi kan inte avsti frin att citera ett bide
innehillsrikt och vackert ord av munken Anastasius frin berget Sinai

(pi roo-talet) som tar upp Elisabets ord till Maria: >Vllsignad Ir du
bland kvinnor, du enda liv, du livftidande moder for alla troende, du
Kristi hlrliga moder, heliga Kyrka: vilsignad Ir din livsfrukt, det enda

folket ur alla levande nationer>> (Hexaerneron). - S:t Augustinus' lirare,
Milanos helige biskop Ambrosius, slger kort och gott ett ord, som sedan

dess har blivit den klassiska formeln fcir denna marianska teologi: >Maria
est ecclesiae typus>, Maria 'dr urbilden ftir Kyrkan (Expositio in euange-

Iium Lucae II, 7).

Typosbetraktelsen ir inte ett teologiskt nyfcirvlrv utan hdr till teologins
urgamla sltt att se. Den har sin grund i sjiilva den Heliga Skrift. Nir Pau-
lus berlttar om fsraels okenvandring (1 Kor. 10: 6 ff.), slger han: >>Detta

skedde oss till typoi> (varnagel, urbild); detta vederfors dem fijr att
tj'ina typikos (till urbild). Samma betraktelsesltt fdrekommer i 1 Kor.
10:6, 11; Gal. 4:24; Rom. i:14 och pi minga andra stillen. Hela f<ir-
hillandet mellan Gamla och Nya Testamentet bygger pi typologin. GT:s
typologi avser Kristus, men inte endast Kristus personligen, historiskt,
utan i och med honom den >>sista tiden>>, nir Kristus har byggt upp sin
mysriska lekamen (Kol. 3: 4; Fil. 3:21).

Vad menas egentligen med typos? Tre moment tycks utgdra dess
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visen.T 1. En konkret gestalt, som representerar en andlig realitet. I
virt sammanhang ir det Kyrkan, hennes inre visen, hennes uppgift och

mil som iskidliggors genom Marias konkreta gestalt. 2. Denna rePresen-

tation har sin grund inte i ett tillfelligt eller villkorligt sammanhang

(det sistnimnda giller vanligtvis fijr vad vi menar med symbol) utan i
en real-objektiv farbindelse, ja, i ett kausalsammanhang. Pi si sitt ir
det typiserade nirvarande i typos, mi vara i mycket olika grad. 3. En

konsekvens: Den ontiska grundvalen f<irorsakar en moralisk fiirebildlighet.
Hir ir t. ex. Maria fiirebilden fcir Kyrkan.

Ftrr att nlrmare fcirsti vad som menas med tanken, attMatia'fu typos

ecclesiae, miste vi i korthet gi in pi fiiljande: Bide G:la och N:a Testa-

mentet behandlar f<;rhillandet mellan Gud och mlnniskan, Gud och

mlnskligheten. Nya Testamentets gudsfiirhillande har f.ltt sin fcirebild

i G:la Testamentet. Den grundliggande iddn ddt fu 
- 

som redan ordet

testament anger - 
att Gud slutit ett f<;rbund med minniskan. Regnbigen

ir tecknet for det fcirsta fcirbundet. Sedan kan man gi igenom hela det

G:la Testamentets historia, patriarkernas och profeternas tid 
- 

alltid
ir det friga om etr fdrbund mellan Gud och f<irbundsfolket, Guds egen-

domsfolk, som han utkorat it sig. Den vackraste bilden fiir detta ftirbund

har linats frin det intimaste f<irbundet mlnniskor emellan: iktenskapet.

Gud liksom giljar till sitt folk genom profeterna; H<iga Visan talar i
klnsliga ord om brudgummens f<irhillande till sin brud; omvint brinn-
mlrks Israels otrohet mot Gud som iktenskapsbrott. Ocksi i Nya Tes-

tamentet, i den frllsningsordning, som Kristus har bragt oss, stir ftir-
hillandet mellan Gud och minniskorna under f<irbundets tecken. Och

var ging en prist fuarnbdr det heliga missofiret uPprePar han i det heli-

gaste iigonblicket Kristi ord i nattvardssalen: >detta lr mitt blods kalk,
det nya och eviga fcirbundets>.

Ett fiirbund ftjrutsitter tvi parter; h?ir Gud och mlnskligheten. Fcir

att ett f<;rbund skall komma till stind, krives frin bigge hill en viss

aktivitet. Frin ena sidan itminstone ett erbjudande, och frin den andra

sidan itminstone ett accepterande. Den accepterande miste vilja taga emot

f$rbundet, miste vilja gi in pi det, och detta pA ett satt som motsvarar

mlnniskan som personlighet, medvetet och frivilligt.
I detta sammanhang har Maria sin plats. Om frilsningsforbundet mel-

lan Gud och minniskan kan slgas, att aktiviteten frin Guds sida kon-

centreras i Kristus. Det aktiva accepterandet frin mlnsklighetens sida

koncentreras i Maria, i hennes fiat; i henne, dlr hon stir vid korset. I
detta nya och definitiva forbund mellan Gud och minskligheten var

Maria den fiirsta som sade >>ja> och som till fullo har forverkligat det
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som i Eva blivit firrebildat; pi si sitt blir hon moder fdr hela Kyrkan,
dvs. ftir alla som gir med pi fcirbundet med Gud, och alla dessa finner i
henne sin fiirebild. Nir Thomas av Aquino betraktar Marie bebidelse,
siger han: >Den skedde fiir att pivisa ett andligt iktenskap mellan Guds
Son och den minskliga naturen. I och genom bebidelsen utbads Jungfruns
samtycke som stellfiiretriderska {<ir hela minskligheten (S. Tb. lll q.

30 a 1).
Med detta ord stir vi i centrum fiir vir friga om den kyrkliga och

den marianska stromningen i virt irhundrades kyrkliga liv. Maria, Jesu
moder, svarar >>ja, ske mig> inte endast fcir egen del - i hela Nya Testa-
mentet Ir hon aldrig bara en individuell minniska utan alltid ocksd stdll-
foretriderska fiir hela minskligheten. Hon talar och handlar i hela

minsklighetens vlgnar. FIon ster som representant fdr den iterl<ista
mlnskligheten, som Kyrkans urcell, ftirebild och ideal.

Mariahar som stellftiretriderska for hela minniskosllktet sagt >ja> till
forbundet med Gud. Dirf<ir 'dr det ocksi hon som mottar frilsningens
liv och nid. Den helige Petrus Chrysologos, metropoliten i Ravenna pi
400-talet, slger vid tolkningen av Marie bebidelse: >Jungfrun mottog
frllsningen for att skenka den it irhundradena> (Serrno 143). Bide i
bebidelsens stund och vid korset Ir Maria representant ftrr hela den

minsklighet som tar emot Kristi nid, fiir Kyrkan. Aterlosningen ir full-
bordad - nu mi de enskilda mlnniskorna ta del i den. Gud har stlllt
frilsningsniden till filrfogande, har anf<jrtrott den it Kyrkan, som hir
representeras genom Maria, det nya forbundets ark.

Vi ser alltsi att si som tanken pi Maria som Kyrkans f<irebild miijliggtir
en djupare fiirstielse av hennes personlighet, oppnar den ocksi vida per-
spektiv pi varje hemlighet i Marie liv. Hela detta mysterium, Maria, kan
och miste fdrstis utifrin denna grundsyn8, som liter oss djupare tranga
in i och ge sammanhang it kyrkans teologi, och liter oss blttre f<irsti
den Helige Andes verksamhet i vir tid. Vir andakt till Maria blir djupare
och mera vidsynt, vir vcirdnad fiir Kyrkan varmare och rikare.

Kanske tycker nigon av vira hsare att, nlr man pi si sitt betraktar
Maria, vil litet finns kvar av den varma andakten till Jesu moder, som

f6dde barnet i Betlehem och som stod bredvid hans kors i Golgata; att
vi talar mycket om Kyrkan och vil litet om Jungfru Maria. - Fdr att

" >>Eben weil sie im vorausschauenden Blick des heilswilligen und liebenden Vaters zum
Inbegriff der Gemeinschaft aller werden sollte, die 'nicht aus dem Gebliite noch aus dem
Vollin des Mannes sondern aus Gott geboren sind' (Joh. 1:13), ist Maria die jungfrlu-
liche Gottesmutter gevrorden.> H, Rahner, op. cit. s, 14.
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bem6ta detta ville jag gdrna anfora, vad en medeltida kommentator till
Hiiga Visan slger till sina lisare. Han urslktar sig fiir att han i motsats

till fiderna uttyder texten med hlnsyftning pi Vir Fru, pi Jungfru
Maria, och inte med tanke pi Kyrkan, som fiderna gjorde. Det ir inte
menat som en motsatt uppfattning, siger han, utan snarare som ett till-
ligg, >ty det finns ingenting av allt det som nigonsin kommer att segas

och sjungas om den stora och heliga kerlek, som rider mellan Kristus och

Kyrkan, som inte samtidigt tillkommer Maria>.
I en predikan infiir de pi konciliet i Efesus fiirsamlade fiderna finner

den helige Cyrillus av Alexandria de ord, som mi sammanfatta och av-
sluta vir korta framstlllning av katolsk Mariologi:

>Si mi det, vara oss fcirunnat att bevande av viirdnad fi tillbedja den

odelbara Treenigheten. Men med jubelpsalmer lit oss prisa Maria, alltid
jungfru, som ju uppenbarligen lr den Heliga Kyrkan, samt hennes Son

och renaste brudgum. Gud vare ira i evighet>> (Homi.li.a 4).

Peter Hornung Sl

BALLAD
Villon pd sin mors bdn diktade till

V,ir Frus tira

Himmelens drottning, jordens hirskarinna,
du som ock har makt <iver helvetets hir,
vlrdes ta mot mig, en fattig kristen kvinna:
lit mig f3. vara bland dem som du har kir,
ovirdig niden och arm som jag ir.
Ty din barmhlrtighet, dam som vlrldar vcirda,

Ir si mycket st<irre in mina synders biirda:
den frirutan aldrig ur kvalda sjilars sj<i

ncidropen nidigt i himlens hall bli h<;rda.

I denna tro vill jag leva och dc;.
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Seg till din son, vars blod frin synd kan fria,
att j^g lr hans, av honom tvagen ren:

Som du fiirlit egypternas Maria
eller Theophilus, klerken full av men'

vlnd ock mot mig din godhets blida sken!

Satan av klerken liiften vetat Pressa:

hjilp, att slik synd ei tynga rn| ruin hjissa! -
Heliga, som burit, innu or6rd m6,

blod och lekamen, som firas i vir missa!

I denna tro vill iag leva och dci.

lag ir en ensam' fattig gammal gumma,

olerd att lesa och fivitsk i mitt tal,
men i vir bykyrka mina <igon skumma

ser ett milat paradis med harpor och cymbal

liksom ett helvete med d<imda sjilars kval:
ett ger mig fruktan' ett annat glidiens lisa:

skenk mig, Guds moder, den frtijd de fromma prisa

i trosviss fiirtrixtan pi fruktans tringa ti,

syndare som hllsas av himlens htiga visa.

I denna tro vill iag leva och do.

ENVO I

Vina furstinna, hlrskaren du burit,
Iesus allsmiktig, som evig lager skurit:
Led med oss gjorde han, di han tro oss svurit,
Llmnade frirjden, fiir oss att slita spti;

Oskirad ungdom gav han glatt it diiden,

Nidens herre ir han, frilsaren ur n<iden!

I denna tro vill iagleva och dO.

(ouers. au Ake Obhnarh:)

S-s63oz2 Credo. 37:eirg. Nrz. 1956 6'



ERIK DEN HELIGE OCH
FORSTA KORSTAGET

I v de girningar som Erikslegenden tillskriver sin hjilte, sveakonungen

-{ \Erit Jedvardsson, var det s. k. fcirsta korstiget till Finland den utan
jlmfdrelse mest vittsyftande. Till historien om detta korstig ir och
f<;rblir legenden den enda direkta kallan. Sedan kyrkan blivit uppbyggd
och riket bragts i ordning, heter det dir, vlnde sig konungen mot trons
och rikets fiender. Han samlade en hlr, tog med sig Uppsalabiskopen,
den helige F{enrik, och riktade ett krigstig mot finnarna. Sedan han
erbjudit dem kristen tro och fred, rnen finnarna blott visade sig mot-
spinstiga och upproriska, gick han att hlmnas utgjutet kristet blod
och slog dem med vapenmakt. Legenden iterger dirpi den kanda be-
rlttelsen om huru konungen efter striden begrlt de stupade hedningar,
som pi detta sitt icke kunde bli delaktiga av dopets nid. Sedan bjiid han
folket fred och lat f<irkunna den kristnatron, varvid flera lito diipa sig.
Slutligen grundade han kyrkor i landet, insatte prlster och limnade biskop
Henrik att fullborda sitt verk. Sjilv itervinde han till Sverige, dir han
si gick sin martyrd<td till mtites.

Erikslegendens framstlllning kompletteras i nigon min av den i Abo
f.orfattade Henrikslegenden. F{ir siges att de hedniska finnarna pi denna
tid ofta tillfogade Sveriges invinare stor skada. Efter att i stilrsta korchet
ha refererat Eriks-legendens skildring av korstiget, ilvergir Henriks-
legenden sedan till biskopens verksamhet och dOd i Finland.

Ocksi om Erik den heliges korstig har man livligt diskuterat. De
flesta forskare erklnna numera en verklighet bakom skildringen, ehuru
den tolkas pi olika sitt. Ocksi den negativa riktningen har dock till
senaste tid haft anhingare, mest beroende pi den tidigare behandlade
osakliga instillningen till legendkillorna. Reellt sett finnes det ingen
anledning att betvivla dessas uppgifter. Dlremot ir deras frirgl2iggning
av saken givetvis onyanserad, panegyrisk och om man si vill tendenticis.
Det Ir d;rf.ar ingalunda ur vigen att instilla korstiget i dess allminna
historiska sammanhang. Redan tidigare har detta gjorts av fbrtjinta
forskare som Knut B. Vestman och Jalmari Jaakkola. Den bild veten-
skapen milar ir dock aldrig si flrdig, att icke ocksi ett par anspriksliisa
nya penseldrag kunna fiira oss innu ett stycke nbrmare vad som egentligen
tilldrog sig.

Man har mycket talat om Finlands slregna stlllning mellan vlst och
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tist, nyckeln till virt lands historia. Llngs Finlands sydkust, in i Finska

viken och uppfiir Nevan gick vikingarnas ijsterled till Novgorod, till
Kiev och Konsrantinopel. Annu i kristen tid levde denna vig kvar i de

forna vikingafolkens medvetande. Giftermilsfdrbindelser mellan de nor-

diska konungahusen och Ruriks ltt bidrogo att hilla den vid makt.

Detta betydde till en borjan samfiirstind med Kiev och Novgorod. Det

mellanliggande omridet var tillrickligt stort f.or att medge spelrum

bide it svenskar och ryssar. I den novgorodska krdnikan kunna vi i stil-
let studera i vad min jimer (tavaster) och karelare fingo sitta emellan.

Pi svensk sida sakna vi motsvarande kll{or. Den senaste upplysningen

om Finland finna vi hos mlster Adam av Bremen: han f<irtlljer om den

svenska konungasonen Anund, som i mitten av 1000-talet med hela sin

her blev dr?ipt pi en expedition i >kvinnornas landr, (kvlnernas land,

Finland). Adam bet'itttar ocksi att lrkebiskop Adalbert av Bremen pi
1060-talet invigde abboten Hiltin eller Johannes till biskop i Birka med

uppgift att f6rkunna kristendomen pi >>iiarna i det baltiska havet>.

Uttiy.k.t lr dunkelt. Som iiar i ostersjirn rlknade Adam bide Kurland

och Estland; han siger pi ett stllle att Kurland lig icke lingt frin Birka,

och att det lydde under sverige. Juhani Rinne har i Johannes utnim-
ning sett en ftirsta ansats till mission pi Aland och i sydvistra Finland.

Ocksi Jaakkola framhiller att Johannes' missionsomride miste ha tange-

rut v&rt land. Samme Adalbert vigde ocksi en missionsbiskop fiir >skrid-

finnarna> i Hilsingland. Faktum 'dr att arkeologerna i sin sida betona

det kristna inslaget i gravfynden i de sydvlstra delarna av virt land

redan pi 1000-talet. Den allmiinna meningen torde \ara att itminstone

Auradalen och kanske ocksi det f.yndf.attiga Kaland vid mitten av

fiiljande sekel helt enkelt varit kristna.
Vid sidan av tidig kristen bygd i Finland ha sikerligen dock funnits

vidstrickta hedniska omriden. Pi dem syfta de ryska kriinikorna, di
de tala om novgorodernas mellanhavanden med >jimer>> och karelare.

Redan 1123 skulle ryssarna ha fciretagit en mijdosam, men dock segerrik

expedition till jimerna. Dessa iter anfijllo staden Ladoga ll42 och voterna

1149, varvid novgoroderna maste trlda emellan. Karelarna uppges 1143

hava hi,rjat jimernas land, kanske uppviglade av de fdregiende ir hem-

stikta novgoroderna. Det labila leget fortsatte hela seklet igenom: 1186

gick en ny expedition frin Novgorod till jimerna, och fem ir senare

foro bide novgoroder och karelare pi nytt fram i jlmernas land me.d

eld och svlrd.
I stlllet n'dmnas svenskarna ritt sillan i de ryska kr<inikorna. En

f<irsta vlpnad konflikt har intrlfiat 1142, di >svenska fursten med

biskopen> lig tilt sjiiss med en flotta och anfoll novgorodska kiipmin som
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kommo visterifrin. Har denna expedition stitt i samband med jimernas

krigstig till Ladoga? Det skulle i si fall tyda pi att svenskar och tavaster
gjort gemensam sak mot Novgorod. Annars miste man mestadels konsta-
tera fredliga fi;rbindelser mellan >varjager>> och ryssar: 1116 byggdes

till och med en kyrka fiir den skandinaviska handelskolonin i Novgorod.
Endast 1164 f<jrekom ett allvarligare mellanfall, svenskarna anfiillo sta-
den Ladoga med vlpnad makt och blevo slagna.

Pi den svenska sidan iro kellorna likaledes ytterst torftiga. Frinsett
Eriks- och Henrikslegenderna komma vira lldsta underrittelser frin
den bercimda bullan Grauis adm'odum, daterad llTl eller 1172. Dir fit
vi veta att finnarna blivit kristna under intrycket av fientligt hot cister-

ifrin, men att de voro ferdiga aff, Arcrge till hedendomen si snart de

icke mera behovde svensk hjalp. Att ocksi Sverige kunde bli illa utsatt'
visas av att >hedningar> - karelare siger Erikskrcinikan - 1187 slogo

ihj2il den svenska lrkebiskopen vid Almarstlk och brinde Sigtuna. Frin
{<iljande ir inberitta de ryska kronikorna varjagernas itgirder mot nov-
gorodska kiipmin (eller tvlrtom?) i >Choruschka och Novotorschek>
(man har gissat bl. a. pi Korois och Abo). Slutligen intygar en nyligen
i Spanien antrdfrad pivebulla frin 1190-talet, att ocksi konung Knut,
Erik den heliges son, >>stindigt> legat i krig med hedningarna for att
utbreda kristendomen. I samband med dessa krig stir kanske det tig
som den norska konungasonen Erik Sigurdsson 118i enligt Sverres saga

fdretog till Viek i Estland. Atminstone besokte han Knut pi itervigen
och fick ett lingskepp i present.

Det ir numera omiijligt att skapa sig en klar bild av 1100-talets till-
dragelser i llnderna kring Finska viken. Voro ,>hedningarna> i de skan-

dinaviska killorna finnar eller ester? I varje fall voro de knappast egent-

liga finnar. Si mycket ir ocksi tydligt, att Erikslegendens korstig vil
passar in i den delvis dunkla och konturlitsa bilden. Det hor till saken

att mitten av 1100-talet kennetecknas av en mlktig korstigsvlckelse.
Dess frlmsta tillskyndare var Bernhard av Clairvaux. lJtom det andra

korstiget till det Heliga landet sattes 1t47 f.or forsta gingen ocksi ett
verkligt korstig i ging mot venderna i Mecklenburg och Pommern. I
detta deltogo utom Henrik lejonet och andra nordtyska furstar ocksi
de danska konungarna Knut och Sven. Fciretaget misslyckades, men det

kom att inleda en aktivitetr g€norn vilken lenderna siider om Ostersjiin

med korset och svlrdet som vapen sminingom lades under tyskt och

danskt vllde. Att pivestolen frin denna tid bitrjade intressera sig ocksi
fiir det fjturan Finland, dirom vittnar bullan Grauis ad,moiluru. A andra

sidan har man ocksi i Sverige vaknat firr korstigstanken. Som dess

banerfiirare kommo johanniterna hit; de slogo sig med konung Knuts
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samtycke ned i Eskilstuna, i varje fall fOre 118i. Det har ocksi sitt
intresse att notera, att konung Knut pi sitt stora sigill b?ir en korstecknad

tunika under manteln, ett starkt indicium f.or att han sjllv - i faderns

fotspir - tagit korset.
M"Ir h"r satt f6rsta korstiget till Finland i samband med kardinal-

legaten Nicolaus Breaksperes bes<ik i Sverige ll52_53. Inga skriftliga
vittnesbord tala om att han haft en sidan uppgift, Saxo vet endast att

han pi grund av oenigheten i riket icke lyckades organisera Sverige som

en slrskild kyrkoprovins. Senast di han som Hadrian IV besteg St Petri

stol gjorde han derfor irkebiskopen av Lund till Sveriges primas. De

bullor som hans foretrddare som pive kort efter hans iterkomst frin
skandinavien slnde konung sverker och de svenska biskoparna tala om

den nyinforda Peterspenningen och om iakttagandet av Guds och kyrkans

lagbud. En av Aarno Maliniemi piltrirfrad och utgiven homiletisk Henriks-

legend frin 1400-talet av finsk proveniens iterger en tradition, enligt

vilken Henrik skulle fiiljt med legaten till Sverige och her insatts som

biskop i Uppsala. Bide legenderna och biskopskr<inikan uppge att Henrik

- i likhet med legaten - var engelsman. Ett starkt engelskt inslag i
Uppsala lrkestifts pristerskap kan iakttagas ocksi lingre fram. Det lr
*-01119., att kardinalens besdk resulterat i att det reguljlra domkapitlet

i uppsala kommit till med engelsk hjllp. Man kan uttala sannolika

formodanden, lingre ir det svlrt att komma. Biskopskrdnikan pistir att
Henrik f<itjde Erik pi korstiget efter tvi &r som Uppsalabiskop. Icke

heller detta kan verifieras; krdnikans ildsta version ir frin medeltidens

slut och dess killvlrde osikert.
Alltnog, man kan konstatera, att den svenska dsterledstraditionen fort-

levde vid mitten av 1100-talet, att just di en miktig korstigsvlckelse

satte in i Europa med Skandinavien, och en pivlig legat vid samma

tidpunkt besiikte Sverige.

Men nir har i si fall det forsta korstiget verkstillts. Det ir diremot
inte htt att siga. Mindre troligt synes, att det skulle ha fciretagits under

de oroliga iren i bi;rjan pi ttiO-talet. Icke heller kan kardinallegatens

besiik ha resulterat i en prompt exekution. Konung Sverker dog f<irst julen

11J6. Ger man Erik ett eller anflat Ar fcir att beflsta sitt vilde, kommer

man tidigast till tidpunkten 11i8. Hans dod har enligt legend och annaler

intriffat lt60; foljande ir satt i varie fall hans vedersakare Magnus

som konung i Uppsala. Det finns filrstis en annan mdjlighet: att kors-

tiget skett f6re de oroliga iren, exempelvis 1110, som en f6ga pilitlig
uppgift i den finska biskopskr<inikan vill gtira troligt. Men di var Erik
icke konung, miijligen jarl, och Nicolaus av Albano har intet med saken

att skaffa. En identifikation med den novgorodska krirnikans expedition
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av 3r ll42 ir trots omnemnandet av biskopen innu mindre plausibel:

di lgde korstigstanken icke samma aktualitet som tio ir senare.

Si ser saken alltsi ut, dA vi betraktar den ur europeisk, svensk och

rysk synvinkel. Men di vi anligga en finsk synpunkt, vad er ddrtlll att'

slga? Den tidiga medeltidens Finland gjorde inte intryck aY att' vara
ett med vapenmakt eriivrat land. Att finnarna fiire korstiget i jlmfiirelse
med sina grannar rrore ett >blint och grymt hednafolku er intet annat

in en from civerdrift. Man erinrar sig i detta sammanhang dansken

Saxos uttalande om svenskarna pi Erik den heliges tid som >i religionen
innu okunniga barbarer>>. Finnarna ha <iverhuvud mycket tidigt rikat
in i vad vi kunde kalla den nordiska kulturens bannkrets. Under vikinga-
tiden igde en livlig vixelverkan rum i krig som i handel mellan Finland
och det svenska Birka. Det fiirefaller troligt att utom Aland Atminstone

Egentliga Finland tidtals med politiska band varit fiirenat med svearnas

rike. Under 1000- och 1100-talen har orienteringen i handel och sam-

fardsel nirmast varit riktad mot Gotland. Det vesterlindska inflytande
som pi detta sltt gjort sig gillande i virt land avspeglar sig tydligt i
fornfynden, liksom det iterklingar i folkpoesin. Pi detta sitt har ocksi
kristendomen f<irst nitt virt land.

Dess forsta fiirkunnare ha hlr pirrdfrat ett bondesamhllle, icke i
visentliga drag si olikt de andra nordiska folken. Efterhand har det

kristna inflytandet blivit starkare. IJtan slitningar har det sikert icke

gitt: i Norge blev Olof den helige pi sin tid fiirdriven av de hedniska

biinderna, i Sverige kommo likaledes hedniska reaktioner under rnot-
konungar som Blot-Sven. Virt folk har dessutom haft sin egen vikingatid.
Den bildar bakgrunden till alla tidigare anfdrda krigiska krcinikenotiser;
om denna tid talar ocksl Kaleuala. Forsta korstiget passar her fullkom-
ligt i milj<in, en herferd avsedd dels att befesta kristendomens inflytande
i Finland och dymedelst skapa fred bide ftir svenskar och kristna finnar,
i sista hand att trygga virt lands anslutning till Sverige: Vi piminna oss

ocksi att den norska konungen Sigurd Jorsalafare si sent som 1123

f<iretog ert slags korstig till det halvhedniska Smiland. Saxo berittar att
de danska prinsarna Knut Lavard och Magnus Nilsson, den sistnimnde

en kortare tid konung i Sverige, pi ll20-talet foretogo liknande expedi-

tioner pi svenskt omride >i iistededen>. Med Erik den helige var turen
kommen till Finland. FIir fanns ett kristet basomride. De finska tradi-
tioner, som iro knutna till korstiget, rota icke Egentlig4 Finland utan

Satakunda. Milet for ferden har troligen i frimsta rummet varit detta

landskap. Att biskop Henriks kropp efter hans dod icke f<irdes till Sve-

rige, utan begrovs i Nousis, bevisar ocksi att man fifrlitade sig pi
verkets bestind; detta kan icke ha varit resultatet bata aY ett krigstig
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och en dartill ansluten firsk missionsverksamhet. Korstiget har icke

frimst varit en inledning, det har avslutat den fiirsta etaPPen i en redan

tidigare pibi;rjad utveckling.

larl GaII|n

MODERNA TROSVITTNEN
En britt ser pA adrlden just nu

et finns i svenskt kulturliv element av ofta etiskt mycket god halt,
sidana som kvikare och pacifister, vilka if.rlga om Sovjet alltid tlnker

och tyder allt till det bista. Inte minst sidana mlnniskor kommer vil
att kenna sig uppbyggda av de nya signalerna frin USSR, som lovar

samarbete med socialistiska partier i alla lander, vilka icke lyder under

usA:s >imperialistiska maktsfir>. Men hur val dessa element in vill och

hur fast de en rror pi Sovjets fredliga avsikter, finns det dock omriden
dir deras vackra optimism kan stllla till mycken skada genom att forse

blocket av en helt annan sorts sovjetsympatisiirer med ett dekorativt
camouflage pi ytan f6r syften nere i djupet, dir skumraskkrafter driver
sitt spel. Det lr dessa krafter, som istadkommit den vaga antipati mot
framf6r allt USA men ocksi England vilken kommer fram i gemene

mans resonemang. Det ir ocksi dessa dolda krafter, som satt i sYang

myten om den nya ryska toleransen Sentemot religionen och kristen-
domens fiirminligare stillning inom USSR. Men skulle hlndelsevis det

dekorativa iiverskiktet av idealister konfronteras med bevis f<ir att denna

tolerans blott 1r spegelfikteri, 1r det sannolikt att, detta inte skulle in-
verka mycket pi deras fiirutfattade meningar, dirf<jr att dessa bottnar
i humanitlr och religitis relativism utan de grinser en bestimd trosinstill-
ning mfrste draga f<ir att inte forrida kristendomen.

Emellertid skall hir limnas endast t&gra f.3 exempel pi det dubbla

bokhilleri som Sovjet bedriver pi det religi<isa omridet, samtidigt som

det reklame rar fbr sina vZilfyllda kyrkor och hirgt betalade prister - en

reklam, som ofta lurar lven kristna iakttagare.
I januari firr ett ir sedan, nigra veckor efter den kommunik6, som
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signalerade en intensifiering av kampen mot religionen sindes tvihundra-
tusen unga pionjlrer for att nyodla jord i en avligsen vildmark, beligen
i republiken Kazakhistan. Pionjirerna miste bo i tllt och sakna lven de

fi och enkla moderna hjllpmedel, som stir sovjetmedborgare till buds
hemma. Det kom ju inte ledningen vid; som en minister karakteristiskt
nog yttrade i sitt avskedstal till pionjirerna: >Vi har sint av er med
heder, men kommer ni igen utan att ha fullgjort ert uppdrag, skall vi
ta emot er med vanheder.> I ett avseende visade dock regimen pionjirerna
stor omsorg. lJndervisningsministern i Kazakhistan berittade i Prauda
(t/l 19ri), att han fdrfogade 6ver tiotusen >antireligitisa aktivister>,
vilka, ftirsedda med ett tiotal nya llrobocker i imnet, skulle hjilpa pion-
j'fuerna afi f.A f.art pi en >verkligt vetenskaplig kampanj ftir ateismen>.

Men det Ir inte endast i Kazakhistan regimen arbetar for att tillfreds-
stilla folkets >antireligi6sa behov>>. Enligt partiets direktiv har varje pro-
vins inom Sovjetrepublikerna att svara for att dess kvot av 300 platser
var i de antireligiosa liroanstalterna fcir utbildandet av ateistiska aktivister
blir fylld.

USSR har 220 provinser, vilka alltsi kommer att furnera Sovjet med 66 000 antireli-
giiisa missionirer 

- 
vilket, om man betinker att det har en befolkning av 200 ,000 000,

betyder en sidan antireligi<is >>prlst>> pi fyratusen minniskor. (Fiir jiimfdrelsens skull kan
nimnas att Mexico har endast en katolsk prist pi femtusen, Brasilien blott en pi sextusen

karoliker och det fattiga Guatemala endast en prist fiir 18 000 trogna.) Det ir ocksi vil
s<irjt f6r itervixten pi den ryska antireligionsfronten!

I en artikel >Ateistisk fostran i skolan>>, publicerad forra &ret. i. Soaiet-
skaya Ped.agogika, inskirpes att >det ir skolans ideologiska och pedago-

giska plikt att fostra kommunismens blivande barare till medvetna och
iivertygade at€ister>. De b<ir vixa upp till aktiva klmpar mot all sorts

religiiis vidskepelse.l
Det Ir alltsi inte lingre nog att bevara de unga frin >religios smitta>

eller gci,ra dem till vanliga privatateister. De btir fostras till kampberedda
korsfarare mot allt vad religion heter. Deras ateism miste vara utan vank,
vara apostolisk! Men mot dessa miljonkadrer av unga entusiaster fijr en

virld dir >Gud inte fir finnas> 
- 

vad har det >kristna> vlsterlandet

^tt ditta upp i kampberedskap for sitt ideal av minskligt evighetsvirde?
Hjirtat, krymper samman i briistet, di man tlnker pi splittringen, oviss-
heten, likgiltigheten, den sloa materialismen 

- 
n<ijd bara det finns nog

f<ir nosen i triget hirskar pL uir sida, vi som dock officiellt innu
tror pi minniskans r'dtt att andligen vara fri, att existera for annat an

blott Statens gudom!

' S"-rltc" citat ir himtade o, Th, xurr)oo Obseruernr 1, Rom 19i6.
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Men alla minniskor i virt land Ir ju dock inte likgiltiga eller fientliga

mor kristendomen och dess virden! Annu finns det vil kvar ganska minga

individer som kinner och forstir, hur oupplosligt fOrknippad med vlster-
landets sjilva livsnerv kristendomen ir. Och fOr ovrigt - det finns iven

utanf<ir deras led minga tlnkande minniskor som ir ndjda med den

vlsterlindska mlnsklighetens beligenhet just nu, liksom pi en o, vilken

alltmera inkrlktas av ett stigande hav av ofrihet under en stat, som usur-

perat Guds Plats.
Man mirker att angesten ligger dir och pyr; vittnesbirrden om en

andlig oro och vinda, som slutligen liksom bildat ett nytt sjelsligt klimat,

strdmmar ju in pi en frin alla kultudivets omriden'
I denna situation hender det ocksi allt oftare, att klarsynta mln och

kvinnor reser sig ur sin isolering for 
^tt, 

tvingade av den fara de kinner

kring sig, bekenna sin tivertygelse, att den enda riddningen f6r vir vlrld
er eit itervindande till den virdeskala efter vilken Europa en ging

byggdes upp och som de, rrogna sin iivertygelse om minniskans ftia vilia,

tror "tt hotr k".t iterercivra. Ja, inte bara kan :ultarl rndste, sivida den

villervalla vari vi lever inte skall avliisas av en innu virre fiirvillelse:

ett samhllle, organiserat elter myrstackens eller bikupans principer -
vartill vi ju sett en klumpig skiss i Sovjets struktur som - om

det ytterligare fullendades efter den moderna vetenskaPliga teknokratins

normer, lagda till de statligt avtoritira - skulle betyda inte bara FINIS

for den vistliga kulturen utan for hela minskligheten!

Bland dessa vittnesbord mirkes "r. n". nyligen utkomna verk; The

Hungrv Sbeep2 av den engelske diplomaten och fcirfattaren s i r D a v i d
Kelly r"*f Dr. Karl sterns redogci,relse fcir sitt uppbrott ur si

vil Tyskland som judendomenz The Pillar of Fire.

De bigge fcirfattarnas bakgrund och mentalitet kan inte vara mera

olika varandra an de ir! Sir David Kelly rir produkten av engelsk tiver-

klassfostran, >public school> och Oxford eller Cambridge samt sedan

diplomattjiinst, vilken fcirde honom till ambassadiirposten i Moskva. F{an

,r"rk". att vara en djupt kultiverad, humanistiskt urban traditionalist och

konservativ av det behagliga brittiska slag, som pi grundvalen av sin tro

pi en bestiende ordning bygger en htig vlrdering av individens vlrdighet.
Man kommer, di man liser hans bok, ostikt att tinka pi Boswells kloke

kammartjinare, som undervisade sin skottske herre i konsten att umgis

med sina underordnade: >Ni birr hilla Er lika mycket pi Er plats som

vi giir pi vir, endast si kan vi vlrdera varandra.,>

' Sir David KelIy: The hungry sheep. London 19ii, Hollis and Carter'
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Dr. Karl Stern iterigen kommer frin en borgerlig tysk-judisk milj6,
dir ortodox fromhet varit pi avskrivning redan i generationer. Bland
hans jlmniriga hade man ersatt den med rasstolthet och radikal skepsis

if.riga om allt utom vetenskapens nya oerhorda mojligheter att l<isa alla

tillvarons gitor. Som si minga av sina rasfrlnder hade Dr. Stern skapat
sig ett namn som psykiatriker och psykoanalytiker, di nazismen raserade

hela hans vlrld. Han hade bakom sig skiftande och hirda ciden innan han
lyckades fly, fiirst till England och sedan till USA, dir han fullfciljer sin
vetenskapliga forskning inom neurologin.3

Men hur olika de in 5r i nistan allt motas de bigge forfattarna i sina

verk, dir de sriker genomfiira en omorientering mot och en samman-
smlltning av modern tanke med de etiska, moraliska och sociala vlrden
som tillhdr den kristna vlrldssynen.

Sir D a vi d Kell y gor i fcirsta avdelningen av sin bok en historisk
och sociologisk snabbskiss av sovjetssystemets mest forherskande drag:
dess karaktlr av det fcjrsta v?ilde i historien, som ledes av en systematisk
doktrin, genomfiird pi alla omriden genom ett organiskt <imsesidigt be-
roende mellan teori och praktik. Ett annat drag fu Sovjets camouflerade
imperialism, som kombinerar oerhdrda militira resurser och en hiigeligen
centraliserad exploatering av de egna minoriteterna med ideologiska ap-
peller till nationalism och pacifism i linder utanf<ir dess domvlrjo. Dess

egen klrna av patriotism, framhiller forfattarcn, sammansmilter marxis-
tisk internationalism med messianskt evangelium pi basis av 18OO-talets

panslavistiska forakt fiir visterlandets logik och ordning.
Mot denna fruktansvlrda styrkekombination sitter Sir David i andra

delen av sin bok en 6versikt river visterlandets resurser. Man kan inte
siga, att han ir ilver htlvan optimistisk, och inte heller att han sparar
vare sig sitt eget land eller USA f6rebrielsen fiir att i kortsynt egoism
ha littsinnigt f6rsl6sat oerhcirt mycket av de resurser de kunde haft.
Bland annat ironiserar han iiver den fordomsfulla okunnighet, som f<ir-
ledde Roosevelt att efter andra virldskriget ge bort stora delar av Europa
i present till Sovjet under den illusionen att han hade att gora med en

demokrati liknande sitt eget lands. Si llnge Sovjet fasthiller vid sina
planer pi vlrldsrevolution ir en visterlendsk organisation, sidan som
den FN var neenail att bli, omojlig att istadkomma! Men Sovjets mes-
sianska ideologi ir i andra sidan si ouppldsligt fdrenad med regimens
innersta nerv, ir si mycket sjilva dess livsbetingelse, att forfattaren Lrigar

" Ett av hans senaste arbeten 
^r 

Tbe tbiril reuolution (New York 19i4), som behandlar
fdrhillandet mellan kristendom och psykiatri.
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sig om en sinnesfcirlndring - annat in av taktiska skel pL ytan - 
'dr

miijlig inom tiverskidlig tid.

Verkets frlmsta vlrde ligger dock i Sir David Kellys forsok att a^8e

de dolda orsakerna pi djupet till vlsterlandets minga misslyckanden pi
ytan. FIan anser att man miste filra orsakerna till vir nuvarande rotloshet

och desorientering Zinda tillbaka till de katastrofer, som triffade virlden
i och med religionskrigen och banade vig fiir en helt ny vlrldssyn, vilken

,stiillde mlnniskan i universums centrum' g;'orde tekniska framsteg till
hiigsta goda och tillmitte individens samvete och omdcime obegrinsad

dolsrati. Reformationen, som gjorde >>tron allena> till salighetsvillkor,

har, anser han, sin dryga del i den anarki som uppstod di rikedomens

gamla ftrrpliktelser och ansvar f<jr de svaga och fattiga inte langre g:illde

som en religi<is plikt.

Vad protestanter ln kan ha att invlnda mot detta resonemang hos (den lc[e-katolske?)

{iirf"tt"r"o, si 16r det viil ej gi att komma frin, att synen pi rikedomen, efter reforma-

tionen undergick en oerhiird fiirindring. Under medeltiden hade religiiisa lirare t' o. m.

rnist insk:irpa att Gud inte a priori hatade de rika, och under samma epok ansigs ju ocker

som e1 verre synd In t. ex. dryckenskap och frosseri. Nu blev ju rikedom istillet lika med

respektabilitet, en rik man lika med en god man. Framf<ir allt i k<ipmannanationerna, Eng-

larrd och de nya F6renta Staterna, som ju i begynnelsen dominerades av kalvinistiska puri-

taner, uppammade denna syn ett helt nytt socialt klimat.

Ftirfattaren slir fast, att >genom att den industriella revolutionen i
tiden kom efter den visterllndska vlrdeskalans partiella siinderfall> -
,detta stinderiall begynte ju redan med renlssansen - >blev de oerhtrrda

tekniska framsregen - i och firr sig virdefulla - lika minga faktorer

till framskap"rrd.t av den ominskliga, sociala stfuktur, vilken nu likt
ett frankensteirrskt monster sluppit l6s frin all miinsklig kontroll och

kulminerat i vitebomben>.
Det har varit detta lingsamma gradvisa nedbrytande av alla de normer,

vilka en ging reglerade visteflandets andliga liv, som banat vigen fcir

det nuvarande vilsna hjordtlnkandet, masstinkandet, tjnsketinkandet hos

massorna, dessa fir utan herde, vilka - enligt Milton i den strof som

getr boken dess titel - rlook up like hungry sheep but are not fed>. Ty

I.,rpplyrt" och bildade skikten i vlsterlandet dr iu lika vilsna fir de med,

,dar i. strciva. kring i relativismens dimmor <iver all vlrlden - en virld
>dir de gengse o"li-.r, popullra tankeriktninBarfla, pragmatism, posi-

tivism och existentialism, endast er lika minga anspriksfulla men tomma

utbroderingar av en och samma skepticism, som i Yefkligheten fiirkastar

alla virden>.
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I denna virld, dir mlnniskorna sett teorin avllgsna sig alltmera frin
den praktiska realiteten, barmhirtigheten fcirsvinna i institutionernas
ordnade virrvarc och sjllva livet i allting liksom torka bort i formler och
byrikrati, siiker massorna fylla den tomhet de gamla vlrdena limnat kvar
med nya begrepp och ordningar: nationalism, klass- och rasgemenskap,

som lovar dem en ny samhiirighet, men genom sina inbordes klmpande
ideologier i verkligheten hotar att slita sirnder resterna av vistedandet.
Fcir att citera en annan engelsk I;irfattare 

- 
Christopher Dawson pi-

minde i ett radiofcired"raga om att >>Europa aldrig varit en enhet och att
ingen social eller politisk ideologi hittills mlktat vad kristendomen fcir-
midde under de minga sekler, di samhorighet i tro var det fdrnimsta
och nationsgemenskap endast nigot sekundertrr. Det var ju egentligen
fcirst si sent som vid tiden fiir den franska revolutionen som denna nya
nationalistiska conception blev en verklighet, vilket sedan haft si mycket
fruktansvirt elande till fitljd, inte minst nazismens fantastiska blods-
mytologi.

Fienden stir alltsi inte bara utanfdr portarna utan ocksi intra muros.
Gradvis fiirsvagas alla de faktorer som annars kunde gjort motstind:
familjeinstitutionen, undervisningsvlsendet, ett kunskapsrikt kulturskikt
och en upplyst och sjilvstindig press, men framfiir allt kyrkan och dess

auktoritet, och i stillet vixer, frodas och reser sig alltmera dominerande
en enda institution: Staten! - 

Dess sjilvfiirgudning, som ju linge varit
ett faktum inom Sovjet och dess satelliter, sprider sig mlrkbart ocksi
till de demokratiska staterna, dir tendensen allt tydligare visar, att kritik
av statens itgirder inte lingre lr alldeles riskfri, ja, tu p& v'i'g att i fredstid
likavlil som redan under krigsf<;rhillanden kunna bli firrklarad olaglig.

Men trots allt dr fotfattaren inte pessimist. Faran fcir visterlandet,
skriver han, kommer ju mer den vixer, att, gora reaktionen allt starkare
inom den intelligenta ansvarsmedvetna minoritet, som dock er flertaligare
nu in fcirr i virlden.' Mitte han fi ritt! Men han sjilv 1r ju en god representant. Ior denna

minoritet, full av god vilja, ansvar och insikt om att virlden rikat in
pi fel vig och miste iterfciras till ett sant medvetande av vad som Ir
vlsterlandets innersta visen och klrna. Denna minoritet har en god till-
ging, som ir diktaturernas slavar fcirmenad: den har kvar viljan och
fcirmigan att vinda 6destrcimmen. Som den stora sultanen i Chestertons
dikt infOr slaget vid Lepanto varnar sina filtherrar:

>It is he who says not Kismet, it is he who knows no Fate,

It is Richard, it is Raymond, it is Godfrey at the Gate.>>
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TOLERANS OCH MÄNSKLIG
GEMENSKÄP

f cke-katoliker anser ofta att katoliker visar brist på uppriktighet, när
I de vill behandla toleransproblem. Detta kommer fram tydligt redan i
det uttalande den katolske politiske skriftställaren Montalembert lågget
i munnen på vissa katoliker: >När jag är den svagaste kräver jag frihet,
darför att det är er princip, men nir jag är den starkaste berövar jag
er friheten, ty sådan är min princip.>

Är en katolik endast tolerant av opportunism? Kräver inte just hans
tro av honom, att han skall stödja religionsfrihetens princip utan hänsyn
till omständigheterna, >så att, även om tron på nytt upplevde en trium-
ferande epok, den religiösa friheten ändå skulle f<;rbli en helig plikt> ?

Det är detta problem, som en grupp franska och belgiska teologer,
filosofer och historiker ärligt och sakligt velat granska gemensamt. Deras
undersökningar har publicerats under titeln: Tolörance et communautö
bumaine.T Dessa uppsatser är kanske inte alla av lika stort inrresse, men
boken i sin helhet förefaller högst märklig och värd att uppmärksammas.

Vilken attityd bör Kyrkan inta, om katolikerna blir i stånd att effektivt
genomföra sina åsikter? Finns det, om så skulle ske, ännu rum för reli-
gionsfrihet och kultfrihet? Det måste härvidlag erkännas, att 180O-talets
påvliga rundskrivelser vid första ögonkastet teoretiskt sett ger intryck
alr en absolut omedgörlighet, som gör det omöjligt för en katolik att
förutsättningslöst gå med på en dylik frihet för icke-katoliker. Emeller-
tid vore det orätt att uppehålla sig vid detta första nedslående intryck,
ty man måste göra klart för sig, i hur hOg grad påvarnas uttalanden
oundgängligt var betingade av sin tids konkreta omständigheter. I syn-
nerhet gäller detta det säregna sätt på vilket man behandlade frihetens
problem. >Det är viktigt att hålla i minnet>>, skriver professor Aubert,
>att toleransen och kultfrihetens idder uppståm uranför Kyrkan, och att
de till stor del utvecklats i en anda, som varir fientlig eller åtminstone
oförenlig med katolicismens: en individualism som Ieder till anarkism, lik-
giltighet inför trons symboler eller vad värre var den djupt rotade skep-
ticismen hos vissa encyklopedister.>

De som i första hand känner sig tillbakastötta av påven Pius IX:s

1 Tolörance et cornmunautö hunaine, Cbrötiens ilans an monile tliuisö. R. Aubert, L.
Bouyer etc. Paris-Tournai 19i2, Editions Castermen.
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uttryckssett 
- 

som ofta, det erkinnes, lr ganska skarpa och ftiga nyan-

serade 
- 

representerat v'dl i allmlnhet >>den teoretiska indifferentismen
som fiirnekar Guds lag, snarare in den praktiska indifferentismen som

begrlnsar sig till att beglra, att den fria personligheten respekteras iven
nir den misstar sig>.

FIur det iin mi vara med den saken, si kan man i Leo XIII:s encyklikor,
lrnrnortale Dei och Libertas Praestanti.ssitnunc, iven om de i det visentliga
befister vissa uttalanden i Pius IX:s rundskrivelser, skymta m<ijligheten

^tt ldgga nya synpunkter pi samvetsfrihetens och toleransens problem.
Efter att ha f<irdiimt dem som tycker, >att det ?ir likgiltigt om reli-

gionen har disparata former>, skriver Leo XIII: >Detta ir likvirdigt
med att varken vilja vdlja eller leva i enlighet med nigon av dem, det
ir ren ateism i allt utom namnet.> Han till?igger lingre fram: >Ingen
kan med fog anklaga Kyrkan for att vara motstAndare till vare sig en

rlttfirdig tolerans eller till en sund och laglig frihet. Om Kyrkan alltsi
inte anser det tillbOrligt, att betrakta olika kultformer som likaberdttigad,e
med den sanna religionen, si domer hon derfiir inte statsdverhuvudena
som . . . i praktiken tilliter, att dessa skilda kultformer beredas rum i
staten. Kyrkan brukar f<ir <ivrigt med stcirsta omsorg vaka iiver att ingen
tvingas omfatta katolsk tro mot sin vilja, ty, som S:t Augustinus an-
mirker, minniskan kan bara tro av fri vilja> (Denz. lS73-187r).

Efter en uppmirksam analys av alla pivliga texter, tror sig professor

Aubert kunna dra den slutsatsen, att de dokument, som utgitt frin det
kyrkliga imbetet icke kan utgiira nigot hinder f<ir utarbetande av en

teologi som sysslar med religionsfrihet, om den befriats frin de filosofiska
postulat som belastar den doktrinlra liberalismen och rationalismen.

F<ir <ivrigt bdr, som Congar anmirker, teologen inte enbart ta hinsyn
till Kyrkans undervisning, utan ocksi till hennes handlande i den konkreta
verkligheten. Detta handlande bestimmes emellertid av synpunkter, som

vid fiirsta isynen verkar motsigande, men som i sjilva verket komplet-
terar varandra. Det kan tyckas som om Kyrkans attityd i praktiska
sprirsmil stir i motsats till hennes egna uttalanden. I varje fall er det
viktigt att skaffa sig en <iversikt <iver hennes upptridande i sin helhet.

Emellertid vill vi siirskilt framhilla f.ader L6on*ds uppsats >Ett f<irs<ik

till toleransens teologi, grundad pi den katolska teologiens slkraste och
traditionellaste principer>.

F<irfattaren piminner fiirst om de karaktiristiska drag som utmlrker
trosakten. >>Tron bygger inte pi de resonemang som kanske fiiregir den,

inte heller pi uppfattandet av de kinnetecken som riijer uppenbarelsens

gudomliga ursprung, utan blott och bart pi Guds ofelbara vittnesbiird.>>

Tron ir en nid, en Guds giva. Gud ger frivilligt skapelsen del av sitt
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eget liv, och det skulle vara absurt att vilja pil?igga Gud nigon slags

niidviindighet gentemot de skapade varelserna. Den troendes iivertygelse
lr avhingig av ett initiativ, framsprunget ur Guds suverina frihet, >>Ingen

mlnsklig piverkan kan ersitta nidens ingripande.>>

Toleransen, betraktad ur denna synvinkel, blir ett uttryck fiir viirdnad
infiir Guds eget vittnesbdrd. >En trosbekinnelse som avgetts eller en

kulthandling som utforts under omstindigheter, vilka gynnar hyckleri
och ldgn, [1 - 5s1v1 redan Tertullianus understriik - ett hin mot Gud.>
Siledes grundar sig icke-katolikens frihet pi trons transcendens. >>LItom

att vara ett vittnesbiird om Anden Ir tron lven en <ivertygelse och ett
accepterande.> Minniskan kan bara tro av fri vilja. >Trosakten utgir
inte frin en omcijlig intellektuell bevisfiiring utan frin kerleken; det 1r
alltsi viljan som ingriper, dvs. mlnniskans frivilliga f<irpliktelse.> Men
kerleken liter inte kommendera sig. Fader L6onard tror sig ocksi kunna
dra f6ljande slutsats: >En pitvungen tro ir en bokstavlig motsigelse, inte
bara med avseende pi Guds f.ia vilja utan ocksi med avseende pi det
fria samtycke den fcirutsltter hos mlnniskan.>>

Lingre fram visar forfattaren att denna trosaktens frihet pi det sam-
hilleliga planet bor ta sig uttryck i en >medborgerlig tolerans>>. Det sam-

hiilleliga erkinnandet alr en religi<is mingfald tycks, lingt ifrin att \ara
av ondo, syara mot en naturlig plikt hos det religiiisa samvetet. Men
naturligtvis kan teologen inte gi hngre och det tillkommer inte honom
att fciresli juridiska eller konstitutionella bestimmelser, som blst skulle
garantera denna frihet. Det verkar fd,r <ivrigt som om sitten att tilhmpa
denna miste fi miijlighet att vexla i skilda historiska situationer.

Fcirfattaren anser inte, att den ideala kristna staten ir >>den, som hjllper
Kyrkan till en priviligierad materiell stillning genom lagliga itgirder
utan nAgon verklig religi<is innebcird, utan den, i vilken itedcisningen
uttivar ett llkande och ledande inflytande genom lekmlnnen, vilka -vare sig de utit upptrlder som kristna eller ej - piverkar de politiska
strukturerna och kristnar dem, inte blott 'dekorativt' utan pi ett levande
och verkligt sltt>>.

Lit oss bara till sist framhilla fader Oliviers framstillning av >det
f<irvillade samvetets rittigheter>. Att fdrfekta religionsfrihet betyder inte
att ge villfarelsen ritt. Fcir 6vrigt har villfarelsen inga rittigheter,
endast personer kan lga rittigheter. Men ritten att ansluta sig till san-

ningen inneblr fijr minniskan risken att missta sig.

Vi tror att, alla dessa uppsatser, som i en del fall <ippnar helt nya per-
spektiv, dr vil lgnade att skingra det obehag som icke-katoliker ibland
erfar inf6r den katolska Kyrkans upptridande.

F. R. Refoul| OP
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Den katolska kyrkan i Indien

P. Joseph Dahlmenn SJ, som har behand-

lat Tomaslegenden och kristendomens ild-
sta historiska f<irbindelser med Fjirran
iistern i ljuset av indisk fornkunskap, kom-
mer till det resultatet, att den indiska kyr-
kan lr av apostoliskt urspruns. Dahlmann

fann p& sin tid minga vedersakare, skriver

Stimnen iler Zeit (irg. 80 (1914/ll) nt
12 Umscbau), framfcirallt Richard Garbe,

vars bok Indien ocb kristendomen frarn-
stiller Tomaslegenden som uppdiktad, trots
att kyrkan sedan urminnes tider erkent

den helige Tomas som Indiens apostel, och

trots att man kan fiilja den indiska kyrkan
tillbaka till de fiirsta iren i kristen tid.

Det finns tvi historiska bevist I Acta
Sanctae Thomae Apostoli, vars syriska ur-
texr fiirfattades under fiirsta h'dlften av

20,0-talet, berittas om ett besdk av den

helige Tomas vid konung Gondophorus'

hov. Utgrivningar vid Taxila (Nordin-
dien) har under tiden bevisat denne

konungs historiska existens. Han tillhtirde
en partisk dynasti och regerade i Punjab

under fdrsta irhundradet efter Kristus. De

sydindiska tomaskristnas tradition 
- 

aPos-

teln Tomas skall ha kommit frin <in So-

kotra i arabiska havet till Milabar fu J2

- 
har likasi de sista iren vunnit tilltro i

lirda kretsar, Diremot stbller apostelns

martyrium fortfarande historikerna inf<ir

svira uppgifter. De tomaskristna fiirligger
platsen f<ir hans martyrium till Mailapur i
nirheten av Madras; den kyrkliga traditio-
nen antar, att benen fdrdes frin Indien till
Edessa och Lr 394 |vetfdrdes frin en ildre
mindre kyrka till en stor basilika'

Emellertid har i London utgivits ett
verk, som ingiende behandlar kristendo-
mens ursprung i Indien. Dess fiirfattare'
P. Thomas, tillh<ir en tomaskristen familj,
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vars stamfader ler ha d<ipts av aposteln,

nir han fiir nittonhundra ir sedan landsti-
git i Cranganore, en ort i nerheten av

Cochin. Thomas, som pietetsfullt uppteck-
nar Kristi Kyrkas tillblivelse pi indisk mark
intill nuvarande tid under beaktande av

framfiirallt de inhemska kellorna, berittat
inledningsvis mycket utfdrliSt om apostelns

verksamhet och om den unga fdrsamlingens
gradvisa tillvixt. Under tidigare irhundra-
den fanns ett n:irl. samband mellan kyr-
korna i Malabar och Persien. Senare, di
den persiska kyrkan upphcirt att existera,

s<ikte man kontakt med den syriska kyrkan,
varifrin de tomaskristna ocksi herleder sin

allminna beteckning >>syriska>>. Ehuru det

vid tillfiille kom bes6kare frin andra delar

av kristenheten till Syd-Indien och per-

siska och arabiska kristna di och di ut-
vandrade till Malabar, bildade dock den

helige Tomas fiirsamling pi det stora hela

en avskild enklav av kristendomen som

under tidernas lopp utvecklades nlrmast till
en kast i det hinduistiska socialsystemet.

P. Thomas berittt om dessa bes<ik, om

franciskanerna och dominikanerna' som un-
der upptickternas tidsilder predikade och

diipte, om de fdrstieliga tvistigheterna med

det inhemska prlsterskapet och med bisko-
pen, som alltid kom frin Syrien, och natur-
ligtvis framfiirallt om den helige Frans

Xavier, och om de jesuiter som arbetade i
hans fotspir, och oftast i fcirbund med de

inhemska fursterna upprittade missionssta-

tioner och kyrkor pi de mest skilda plat-
ser. F{an ber'dttar vidare om stormogul Ak-
bars synkretistiska biijelse och om Robert

de Nobilis' SJ si kallede ackomodations-

praxis. Nobilis upptrldde som indisk asket,

bevarade kastgrinserna och fiirkunnade
evangelium som ett femte Veda. Thomas'
bok er i detta kapitel nigot av ett sent

fiirsvar fiir denne kloke pater, vars prin-
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ciper i stor utstrlckning erkinnes av den

moderna missionsvetenskapen. Pi 1600- och
1700-talen fortsatte de katolska missionl-
rerna Nobilis' arbete och metod i de olika
indiska furstenddmena med vhxlande fram-
ging, tills de protestantiska hollindarnas
och engelsminnens framtrlngande fiirde
med sig en kyrklig nedging, som f<irst p&

180O-talet skulle avl<isas av en ny missions-
aktivitet. Ett svirt slag drabbade de indiska
kristna genom att Jesu Sellskap uppliistes

och fdrdrevs.
Ocksi den nyare och nyaste tiden be-

handlas utfdrligt av P. Thomas. Carey och
Duff och den danske missionlren Ziegen-
balg omnimnes och vidare de tomaskristnas
seder och bruk, vilka i visst avseende i h<ig

grad kommit att efterlikna hinduistiska
bruk. Han skildrar ocksi de inhemska bis-
koparnas irslinga tvistigheter med Rom,
som ir 19t2 fick ett lyckligt slut i och
med upprlttandet av en egen hierarki och
utnimnandet av en indier till kardinal.

I dag rlknar de kristna i Indien ungefer
6 milj., vilka utan konflikter inlemmats i
Indiens sociala och kulturella struktur. Av
dessa anser sig 2 milj. som efterkommande
till de ftirsta kristna, en del iir romerska
katoliker, andra betraktar patriarken av

Antiokia som sitt iiverhuvud. Endast fi till-
hdr en autonom kyrka. Aven protestanterna
i Indien bildar i dag en egen, av de euro-
peiska hnderna oavh?ingig kyrka.

Kyrkan fullf<iljer, skriver Die katbo-
lischen Missionen (1955 nr 5), i Indien en

allt fortgiende >indisering>>. Av Indiens 5i
kyrkodistrikt leddes fiirra iret iiver hiilften
av indiskftidda biskopar, deribland 9 irke-
biskopar. En av dem, irkebiskop Gracias
frin Bombay, lr kardinal. Av Indiens 4,7
milj. katoliker 

- 
Goas ej inberlknade 

-lyder nistan 70 Vo Q,5 milj.) under det
indiska episkopatet. Vidare beriktas 3 747

av Indiens i i01 prlster, alltsi 68 /6, vart
indier. Under tiden har Rom upprlttat tvi
nya stift, Amrasvati och Ootacamund, som

bida st?illdes under ledning av tvi nya in-
hemska biskopar. I varje fall rlcker det
inte fdr Kyrkans >indisering>> att ta infddda

6-s6aozz Credo. 32:eirg. Nrz. 1956
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indier till biskopar och prister och att
kristna Indien. Missionens uppgift Ir att
dessutom skapa en indisk kristendom och
ett kristnande av det specifikt indiska i en-

lighet med de senaste pivarnas intentioner.
Tanken pi denna indisering har ocksi bli-
vit mirkbar bland missionssillskapen, bland
annat hos jesuiterna, som n'dst efter de in-
diska virldsprlsterna riknar de flesta mis-
sionlrerna. Ar lJ42 landsteg den fiirste
jesuiten Frans Xavier, och ordens verksam-
het utbredde sig snart 6ver hela den indiska
subkontinenten. Tvi ordensprovinser kunde
upprittas. Dessa f<ill emellertid fu 17J9

offer fdr den storm av fiirf<;ljelse, som den
portugisiska skyddsmakten fiir missionen i
Pombal sluippt l<is mot jesuiterna, och av de

204 jeaiterna i Indien greps 115 och sli-
pades i fingelse.

Det faktum, att piven ir 1773, under
trycket frin de bourbonska llnderna, der-
ibland de tre stora missionsskyddsmakterna

Portugal, Spanien och Frankrike, tvingades

att upphlva Jesu Sillskap, gav den gamla
jesuitmissionen i Indien nidest<iten. Men
sedan orden ir 1814 iterupprittats, iter-
vlnde patres 18i4 till Kalkuttamissionen,
och fu 19J4 rlknade de skilda jesuitmissio-

nerna i Indien nira 2 000 medlemmar:
I 032 prister,704 noviser och studerande,

268 lekbriider. Dirav 'ir rd.re hilvten in-
fddda indier, och i dag uppgir deras antal
till mer in 1 000. Mer och mer rycker de

fram till ledande poster inom orden och
dess missionsarbete, fortfarande i samarbete

med sina utlindska medbriider. Denna ut-
veckling ledde till att 1'esuitordens general

1928 I:it g<ira jesuitmissionen Madura i Syd-
indien till en avhlngig viceprovins. Av 299

ordensmedlemmar i Indien var pi den tiden
114 infddda indier. Hoppet om en kraftig
tillvixt f6r orden kom inte pE skam. 19i2
kunde Madura upphiijas till sjiilvstindig
ordensprovins. Den riiknar i dag 448 med-
lemmar, dir* 3JJ indier och endast 9J

utlinningar. Ar 19t3 avskiljdes jesuitmis-

sionerna Bombay, Ranchi och Mangalore

till mer eller mindre oberoende fiirvalt-
ningsdistrikt. De iivriga jesuitmissionerna i
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Indien kommer med tiden att gi samma

vig. Den kraftiga itervixten av indisk
ungdom ger hopp om att inom en inte allt-
fiir avlegsen framtid det stora mil skall
uppnis, som redan den helige Ignatius om-
nimner i ordensstatuterna: att giira jesuit-
missionerna i Indien till en assistens, dvs.

till en f<irvaltningsenhet bestiende av flera
ordensprovinser med en representant i gene-

ralridet i Rom.
Fcir att kunna utbilda sina nya medlem-

mar har jesuiterna i dag i Indien 4 novisiat
med 180 noviser, d:iribland 15 lekbriider
och f juniorat med 8t studenter, som efter
de fcirsta ordensldftena fullfiiljer sina gym-
nasiestudier; 3 skolastikat, dvs. hiigskolor
fdr filosofi och teologi med 432 ordensstu-
denter, Shembaganur med 110 filosofistu-
derande, Kurseong med 102 teologer och
Puna med 21i teologer och filosofer; 3

sprikskolor, diir 3 i unga missionlrer under-
visas i olika indiska sprik och slutligen 2

tertiar dir 33 patres efter avslutade studier
fir en sista religiiis-asketisk skolning innan
de gir ut i missionsarbetet. Flertalet av de

unga jesuiterna vid dessa utbildningsanstal-
ter Ir naturligtvis indier 

- 
i novisiatet ir

nistan alla av indisk herkomst, Tillsammans
med dem lever och studerar unga medbrii-
der frin Europa och Amerika, enligt den

grundsats som ir 19J4 pi nytt fastslogs i
jesuitordens nya studieordning: De blivande
missionlrerna frin utlandet skall si tidigt
som mtijligt fi sin utbildning i sjilva mis-
sionslandet, >si att de grundligt tilllgnar
sig landets sprik, biittre fir insikt i de

filosofiska frigestlllningar och i de kyrk-
liga bestlmmelser om vilka det f<ir en mis-
sionir 5r nddvindigt att 'ga k'innedom,
och blir bekanta med folkets historia, lev-
nadsvanor och med den sirskilda missions-
metod, som limpar sig fcir just dessa folk>.
Denna tidiga utbildning i missionslandet ger

den unge utlendske jesuiten en utomor-
dentlig mitjlighet att i sprik, tinkesitt och
kenslor bli >>indier>> och pi si sitt iven bli
en vllkommen hj?ilpare och medarbetare it
sina indiska medbriider, som med tiden skall
<ivertaga ledningen i allt stdrre utstriick-
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ning. Pi detta sltt uppfyller han vid upp-
byggandet av den indiska kyrkan detta
Paulus-ord: >Som allas tjinrre h* jag bli-
vit allt fiir alla.>>

*

I Saenska Dagbladet (26/10 1955) f:&-
klarar ledaren fcir det indiska befrielseut-
skottet Nat Pai i ett samtal med tidningens
medarbetare att Goa fiirr eller senare kom-
mer att bli en del av Indien och att det
viktigaste till att biirja med 1r att portugi-
serna liimnar landet, >Hittills har det visat
sig omiijligt att fiirhandla med Portugal om
koloniens aweckling. Diirf<ir ha vi handlat
pi virt sitt. Vi vill inte skapa ett fait
accompli med vild. Vir speciella teknik
bestir i att lAta frivilliga frin hela Indien
demonstrera f<ir vir sak vid enklavens
grins. 

- 
Vi kan inte betrakta de portugi-

siska koloniomridena i Indien som nigot
annat an en anakronism. Vi tvivlar inte
heller pi att majoriteten av invinarna
skulle uttala sig f<ir anslutning till Indien,
om de finge tillfllle ^tt sag , vad de

6nska.>>

Die KatholiscbenMissionen (l9JJ nr 5),
som ir inne pi samma linje, skriver: Stri-
den om Goa ir mer in en riittsfriga, den'dr
en psykologisk friga. Att man skall ha si
svirt att begripa det i visterlandet. I9i4
f<irklarade Nehru: >Goa lr den lldsta sym-
bolen f<ir kolonialid6n i Indien.>> Asiaterna
ser med andra 6gon p& kolonialhistorien och
vlsterlandet miste hra sig f<irsti asiaternas

bitterhet, nir de inte kan fatta att de euro-
peiska makterna endast di iberopa sig pi
>heliga rlttigheter>> di de vill f<irsvara ett
'dgande, som de inte kommit i besittning av

pi enbart rittsliga vlgar, Portugal slgerr
Goaneserna ir portugiser, Indien att de Ir
indier. Och goaneserna sjllva? Inte frigan
om vem som har de strirsta rlttsliga an-
spriken utan goanesens kensla av samh6rig-
het antingen med Indien eller Portugal
kommer att avgdra Goas iide, Kommer goa-

nesen 
- 

den kristne och hinduen 
- 

med

sin indisk-portugisiska blandkultur 
^ttklnna sig som portugis eller indier?
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I varje fall skall man inte mena, att stri-
den om Goa iir nigon religi<is friga och att
kristendomen i Goa skulle hotas under
eventuell indisk dverhiighet. Nehru har ut-
tryckligen fiirslkrat: >>Kristendomen ir en

av Indiens mest aktade religioner och ut-
iivar sin verksamhet i full frihet. Fiirbin-
delsen med en utlendsk makt kommer inte
att htija dess anseende.> Mot detta invlnde,
fortsitter Die Kdtlrolhcben Missionen, Por-
tugals ministerpresident Dr. Salazar 30 no-
vember 19i4: >Vi fdrsvarar inte Portugals
t'i,tt p6, religiiisa grunder,> Men omedelbart
dessfiirinnnan hade han sagt: >Ett portugi-
siskt Goa Ir en oumbirlig fdrutslttning fiir
kristendomens bevarande och utbredande i
Indien.> Men Goa ir ju sedan lingt tillbaka
inte >>osterns Rom>>. Dlrtill ir det alldeles
fdr obetydligt och av Goas befolkning Ir
ju knappt 43 /e karoliker. Man pekar pi
vissa svirigheter fiir Kyrkan i staten Mad-
hya Praesh och fruktar ett liknande iide
fdr Goas del. Men man f<irtiger att pi det
stora hela taget Indiens kyrka Etnjuter
verklig frihet och att den fir rikligt stats-
underst<id fdr sina skolor ocksi i Madhya
Praesh. Men pi grund av sidana ensidiga
uppfattningar och yttranden 

- 
som var-

ken tjlnar Kyrkans eller Goas sak 
- 

fir
man en falsk bild av Kyrkans lige i Indien.
Fiirstir man inte att roten och upphovet
till Kyrkans sv&righeter i Ostern Ir de f<ir-
ddmjukelser, som Asien tillfogats genom

Vlsterlandets kolonialpolitik? Men in
olyckligare var Salazars angrepp pi Propa-
ganda Fide. Enligt honom skulle sedan 100
ir Propagandans mln ha visat illvilja mot
Portugal och dess missionspatronat i Ostern

- 
ett protektorat, som Portugal dock fitt

av Kyrkan sj?ilv. Niir Reuista Latina skri-
ver: >Goa lr en bastion fiir den kristna
civilisationen i ostern>>, ir det poesi frin
li00-talet, och nlr den talar om de >ka-
tolska kretsar>, som i fdrbindelse med Pro-
paga.nd,a, Fide till och med vill kristna kom-
munismen 

- 
som slges sti bakom Indiens

ansprik pi Goa 
- 

tjinar sidana kyrko-
politiska stilblommor inte Portugals sak och
in mindre Kyrkans. Naturligtvis f<irnekar
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ingen den portugisiska statens fiirtjiinster
f<ir Kyrkans mission, och ingen ifrigasitter
iiverhuvud de enskilda portugisiska missio-
nirernas insatser. Men man miste noga
skilja mellan Portugal som stat och de

Kyrkans missionlrer, som kom frin denna
stat, Trots dess frirtjinster miste man dock
nyktert och sakligt kunna bediima det por-
tugisiska missionspetronatet. Kyrkan upp-
tickte snart det farliga i detta missionssy-
stem och har lidit illa nog av ett en ut-
l:indsk kolonialmakt 

- 
som ju inte har

enbart religitisa intressen 
- 

samtidigt ir
skyddsmakt f<ir den kyrkliga missionen.
Nigot sidant kunde vara miijligt pi 1i00-
talet. I dag vore det helt enkelt ett missio-
nens sjdlvmord. Och hur gir det, nir den
europeiska skyddsmakten blir kyrkoforf0l-
jare och upphiver kloscren och till och med
f<irdriver sina egna missionbrer 

- 
nigot

som Portugal, inte Indien, mer In en ging
gjort sig skyldigt till i Goa? Men sidant
f<irtigs av dem, som nu anklagar Nehru
och Indien och i stlllet <iverdrivs de svirig-
heter Kyrkan ev. har rikat i pi vissa plat-
ser i Indien. H6gsta ledningen fdr Propa-
ganda Fide handlade helt i pivarnas inten-
tion, nlr den fdrsdkte befria missionsarbetet
frln det osaliga beroendet av europeiska
stater. Fiir den uppgiften grundades ju
ocksi Propagandan fu 1622.

Katolikerna lr i striden om Goa delade i
tvi lager. I Goa tycks de flesta av dem
vara ncijda med Portugal. Men de li 000
goaneserna i Indien och de 30 000 i Pa-
kistan tycks rara mer intresserade av Goas
anslutning till Indien. I Bombay ?igde de-
monstrationer rum och ansedda katolska
lekmannaledare uttalade sig, Man fiirundrar
sig tiver att Portugal hittills Innu inte litit
nigon indier eller goanes bli biskop i sina

indiska besittningar, medan flera indier,
d:iribland ocksi goaneser 

- 
t. ex. kardinal

Gracias frin Bombay 
- 

blivit biskopar
sedan Indien blev oavhingigt. Katolik-
kongressen i Malabar uttalade sig f6r Goas

anslutning i biirjan av detta ir och likasi
Cbristian Yoice, Pakistens enda katolska
veckotidning,
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Den Heliga Stolen anser striden om Goa

vara en rent politisk ftiga. Ossertatore

Romano av den 29 juli fdrklarade: >>In-

diska regeringen har hiigtidligt lovat, att,
om Goa ansluter sig till Indien, katolikernas
religiiisa frihet och rlttigheter skall helt
och fullt erklnnas och skyddas. Och tvirt
emot vad vissa kretsar talar om, ir den

goanesiska frigan inte av religiiis natur.
Men den fiirblir en brinnande politisk
friga. Det ir bekant, att den Heliga Stolen

i kraft av sin andliga och fredsstiftande
slndning klnner sig manad att varna fiir
varje anvlndande av vild.>>

Dictionnaire de Spititualit6

>>Kyrkohistorikerna flr inte niija sig med

att enbart beskriva yttre hindelser, de

miste framftir allt utforska bdnelivets ut-
veckling fiir att kunna ge en inblick i
kyrkans inre historit'> - Si skrev pi
1920-talets b6rjan den tyske historikern
Philipp Funk. Ett steg till att uppfylla
detta krav togs, di fiirlagsinnehavaren Ga-

briel Beauchesne i Paris i oktober 1928

hdll ett sammantrlde med tre framstiende
teologer, Marcel Viller, Ferdinand Caval-

lera och Joseph de Guibert, f<ir att fiir
fiirsta gingen tala med dem om att han

tinkt ge ut ett uppslagsverk om fromhets-
livet.

Id6n lig i luften. En hel rad av stora

teologiska uppslagsverk hade redan kom-
mit ut eller var pi vlg. I dag f<ireligger

en noggrann framst'dllning av den katolska
kyrkans lira i lJ band i Dictionnaire ile
Tbiologie Catholique. I samma omfing
behandlar Dictionnaire il' Archiologie Cbri-
lienne kristendomens forntid i den min
den speglas i konstnlrliga monument. Dic-
tionnatue de la Bible knyter i 10 band

samman forskningsresultat och kyrkans
lira betreffande den Heliga Skrift. Dlc-
tionnaire ile Droit Canonique framstlller
den katolska kyrkans juridik i l0 band.

Det finns flera endra verk av liknande
slag. Beauchesne hade 1928 just avslutat
Dictionnaire Apologdtique i 4 band. Hans
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nya projekt var, ltt det skulle utarbetas en

encyklopedi om religionens innersta sfir.
Trosvetenskapens yngsta gebit, fromhets-
livets teologi, skulle fi sin fiirsta samman-

fattning. F<irliggaren lyckades vinna fack-
minnen och verket blev planlagt. Frans-

min har fiirtjlnsten a\r att ha tagit itu
med denna viktiga uppgift. Frankrike anses

under nya tiden vara spiritualitetens klas-
siska land, och den lidelse f6r form och

dverblick som verkat i 170O-talets en-

cyklopedister lever uppenbarligen alltj'dmt
i dagens Frankrike.

Ar 1932, fyte fu efter det fdrsta sam-

mantrldet, biirjade verket publiceras i en-

skilda heften. Som titel vrldesz Diction-
naire ile Sbiritualit| Ascdtiqtte et Mystique

- 
Doctrine et Histoire. Marcel Viller hade

iivertagit redaktionens ledning. Till en biir-
jan kom ett hefte varje Lt' Genom nigra
medarbetares sjukdom och dtid ftirdrdjdes
arbetet mot slutet av l0-talet och under

40-talet. Ar l9J0 iivertog Charles Baum-
gartner, professor vid den franska jesuit-

h<igskolan i Enghien (Belgien), huvudan-

svaret. Andr6 Rayez, iven han professor i
Enghien, ir >>sekreteraren>> och dlrmed den

fdrnimste i en stor skara av l'irda medar-

betare. IJrsprungligen hade man t'dnkt slut-
fiira verket i 3 band, men eftersom det 3:e

bandet fdrst biirjar med bokstaven D, kan

vi rlkna med ett avsevirt sttirre antal

volymer. Den nyss utkomna faskikeln be-

handlar slagorden iliriliction tll! direction.
Pi 1800- och 1900-talen har de exakta

vetenskaperna fitt ett oanat uppsving.
Dirmed uppstod frigor om den kristna
religionens fcirenlighet med naturvetenska-
pens nya upptickter, Dessutom uppkom 

-framfdr allt frin historievetenskapens h311

- 
rrya missfiirstind av kristendomen och

nya misstolkningar av den kristna l'dran.

Teologien sig sig alltsi st?illd infiir nya
stora uppgifter. Teologiska uppslagsverk

som de ovan nimnda var avsedda att bjuda
en sammanstillning av redan uppnidda re-
sultat. De ville i fdrsta hand tjina den

teologiska vetenskapen. Fromhetslivet synes

emellertid inte helt foga sig i vetenskapens
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kyliga saklighet. I varje fall har Diction-
naire ile Sfriritilaliti's utgivare 'dven upp-
st5llt praktiska mil' De vill hjelpa alla

som allvarligt ir intresserade av religion

och fromhet, det mi vara lerda teologer,

pedagoger, psykologer och llkare eller si-
dana som fcir sig sjiilva hngtar efter andlig

nlring och siiker kontakt med det religidsa

livets kiillor. De viktigaste data bide om

fromhetslivets praktik och om dess teori
och historia blir her samlade.

F<ir att se detta Dictionnaire i ritt per-

spektiv miste man gi tillbaka i historien

till den tid, di den protestantiska och den

katolska teologien innu vandrade sida vid
sida. Det var inte bara det katolska teolo-

giska tinkandet, som under nya tiden fort-
satte att bygga pi gamla goda traditioner.
Aven den pi reformationen baserande teo-

logien hitll sig till en b6rjan, dvs. under den

si kallade lutherska ortodoxiens tid, i viss

min i skolastikens spir' Inte ens upplys-

ningen indrade helt pi detta. Fiirst med

Kant ftill ett slags vinter iiver trosveten-

skapen. Visserligen - 
fiir att hlr endast

framflirr det mest vlsentliga - 
[1 (111

medveten om att mlnniskan i tron siiker

ftirbindelse med realiteter bortom empirien.

Men enligt honom fdrmir intellektet inte
ni ut iiver sinnenas erfarenhet' MlnnisLan
efterstrivar kontakt med det metafysiska.

Men enligt Ktinigsbergaren hmnar det
teoretiska, alltsi det vetenskapliga fiirnuf-
tet henne i sticket vid detta, si att hennes

iivertygelse her inte kan stiidjas med ra-
tionella argument. I det att Kant framhil-
Ier denna teori, stoppar han trons kanske

viktigaste livsider. Hur kan vi lugnt fiir-
lita oss pi nigot som inte i nigot avseende

lr itkomligt fdr virt kritiska f6rnuft? Vis-
serligen var Schleiermacher rngeligen om
att siika en ny grund fiir den gren av det

mlnskliga andelivet som efter Kant var i
far:a att fiirtorkas. Han menade sig kunna

finna den i det han kallade fdr Gefiihl.
Visserligen har i vira dagar Anders Ny-
gren fdrsiikt genomfiira Schleiermachers

ansats ennu mer konsekvent en mestaren

sjiilv; med eftertryck fcirsvarar han reli-

gionens >>kategoriala>> natur och vill d:ir-
med fcirhindra att religionen helt och hAl-
let tiverlimnas it den enskildes personliga

godtycke 
- 

nigot som skulle medfiira dess

totala bagatellisering. Men 'dven sidana som

anser att Schleiermacher och Nygren nitt
ned till det hkta troslivets grundvalar,

medger att den >>gamla>> metafysiken -
om de kunde gilla den 

- 
skulle ha st6rre

b'ittktaf.t.

Den katolska teologien har inte rikat in
i Kants kdlvatten. Den har aldrig uppgett

ftirtroendet fiir det metafysiskas uppnielig-
het. Den har inte litit sig stiiras av

skepsis och brist pi kriteriologisk sjiilv-
slkerhet. Just deri framtr'dder huvudskilet
till att den i vfua dagx kunnat utbilda en

teologi om spiritualiteten som ett nytt
specialomride. Den obrutna spinnkraften
hos sjllva tros- och biinelivet var dlrvid
verksam. Som den enkle bedjaren hiller i
den katolska kyrkan lven teologien fast

vid att mlnniskan i tron stir inftir verk-
ligheter som till sin realitetskaraktir liknar
den dagliga erfarenhetens ftiremil. Pi sitt
s'itt ?ir de tillgiingliga f<ir det teoredska

fiirnuftet och kan vetenskapligt behandlas.

I det att det nu uppkom en teologi om

fromhetslivet, har nigot hlnt, som visser-

ligen i ftirsta hand hiir hemma i uetenska'

frens histotia, men i sista rummet 'ir det en

handelse som hdr till froslivet.

Nu ir ?iven den protestantiska teologien

i verkligheten blttre in det rykte nigra av

hennes representanter alltfiir ivrigt sprider
om henne. Protestantiska teologer har

istadkommit betydande prestetioner mot
den liberala bibelkritiken och dirmed skyd-

dat trons fundament. Med sina forskningar
om bibelns tillkomst och om bibeltextens
historia ?ir de delvis sina katolska kolleger

dverligsna. Ett ttossamfund som bygger pi
sold-scri.Ptura-principen har ju stiirre an-

ledning att fdrsvara bibeln ?in den kyrka
som litar pi traditionen som andra tros-

kllla. Men framfiir allt finns det lven
inom protestantismen ett lkta trosliv. Det
vore naivt att fdrneka detta. Dictionnaire
de Striritualit| framstir som nigot specifikt
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katolskt, men inte i den bemlrkelsen att
protestanter vore helt ofcirmiigna att istad-
Lomma nigot dylikt,

Nirmast hlnger det ihop med den {iir-
nyelse, som det katolska fromhetslivet ge-

nomgitt sedan 180O-talets slut, att verket
nu kommer ut. Tre andliga striimningar
miste framftir allt nlmnas hbr.

Den liturghka riirelsen skapades av mln-
niskor som sdkte >sanning och Guds kraft>>

(2 Kor. 6:7). Den Ir en tringtan till
sakramentens reala halt. Kristus som i sak-
ramenten meddelar oss sitt eget liv och till
och med sig sjllv, skall mer in fiirr bli
lven den medvetna fromhetens centrum.

- 
Den blblxka riirelsen vill ftir de troende

upplita Guds skrivna ord. Genom att lesa

de heliga b<ickerna vill kyrkans barn liksom
lita sig genomtringas av Guds Ande. De
vill fi den rltt f6rstidda >omedelberheten>
till Gud och samtidigt framkalla i sig den
riitta dispositionen f<ir att m<ita Herren i
sakramenten. 

- 
Ett nytt intresse fi5r bel-

gonen och deras verkliga liv kompletterade
den religi<isa fiirnyelsen. Vi har pi nytt
blivit varse att solidariteten de kristna
emellan tiverskrider jordelivets begrbns-
ningar. Minniskor som redan ingitt i den
eviga fulllndningen ir verkande makter
iiver oss. Vi stir i ftirbindelse med dem, Vi
lever i >de heligas samfund>>.

Dictionnaire de Spiritualiti vittn* pL

teologiens nivi om den pigiende inomka-
tolska fdrnyelsen. Det ger dirmed beligg

f<ir den i den katolska kyrkan orubbade
iivertygelsen om att iven troslivets allra-
heligaste til en vetenskaplig bearbetning.

Ja, fromheten krlver vetenskapens stdd,
fdt att. undgi faran att i lengden smyga
sig bort i det rent kiinslomiissiga och i det
sentimentala. Sjllva spiritualiteten beror
pi principer, som kan redovisas inf<ir det
kritiska intellektet. Sikerligen kan uppen-
barelsens mysterier ingalunda uppliisas av
den vetenskapliga teologien. Men sannings-
frigan strlcker sig Inda till fromheten.

Dirmed ir de allmlnna teologiska och
de i vir tid givna speciella grundvalarna
fdr Dictionnaire ile Spiritualitd skisserade.

Verkets yttersta iindamil ligger pi samma

punkt som dess f<irsta ursprung. Visserligen
vill det bli ett hj?ilpmedel fdr vetenskapen.
Men slutligen avser det att styrka den
religiiisa fiirnyelse och den levande tro som

det i sista hand vlxte fram ur.
I dag har en ny lingtan efter att tiver-

vinna alla motsittningar inom kristenheten
framkallat den ekumeniska riirelsen. Vi
kristna, fcirsivitt vi ?ir skilda frin var-
andra, miste diskutera med varandra och
lira kenna och akta varandra. Men vi kom-
mer knappast att ni virt gemensamma mil,
om vi inte bereder oss genom ett allvarligt
tros- och b6neliv. I och med att Diction-
naire de Sbiritudlitt befordrar fromheten,
fir det iven ekumenisk betydelse.

Vilhelm Kdster
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Moralteologi

Bernhard Hiring har utgivit en

liirobok i moralteologi, Das Gesetz Christi
(Freiburg im Br. 19ii, Vewel. DM.
72:-), som inte bara utg<ir en samling

v'il formulerade lagar och ftirordningar
frin en fordrande Gud eller en generiis

handledning i konsten att fiirene m'dnsklig

brijelse med kristen livsordning 
- 

utan
den lr en med klarhet, fasthet och religids
virme framstelld f6rkunnelse om Kristus
som normen, medelpunkten och milet fdr
det kristna livet. Bide i den utftitliga fram-
stlllningen av de allm'dnna grundfrigorna
och den omsorgsfulla behandlingen av det
moderna livets mingfaldiga detaljfrigor
framhlves Kristus som fullkomlighetens
ideal samtidigt som den konkreta vlgen
fram till honom pivisas med de miijligheter
en tjinstvillig kerlek fAr begagna sig av.

Men diirvid markeras ocksi med klokhet
och skirpa den grinslinje, utanfdr vilken
minniskan kommer i motsatsfiirh&llande
till Kristus och nidelivet d<ir. Denna gr'ins-
dragning verkar emellertid inte negativt
utan den manar i sin tur till vixande tro-
het och kerlek. Pi si sltt ger dennr moral-
teologi ett vittnesb<ird om den kristna sed-

lighetens dynamiska karaktlr: frin det
moraliska livets yttersta grlns tr'dngtar
mlnniskan till fullkomlighetens hiijder.

I framstlllningen av den konkreta sede-

llrans dogmatiska och systematiska grund
pivisar boken de bibliska och teologiska,

de fenomenologiska och psykologiska sam-

manhangen pi ett sitt som ger de hevd-
vunna begreppen en helt ny glans. Man
lise bara vad sorn h'dr sigs om sidana

begrepp som lag, dygd, sinnelag eller pE

vad sltt sakramenten framst'illes som den

kraft, som det sedliga livet lyser och pul-
serar av. 

- 
Tvi citat mi visa detta. Efter

atr urfiirligt ha behandlat samvetsproble-

met, siger fiirf.: >Vi kan silunda blott be-

gripa samvetet, om vi i det ser den andliga
sjiilvuppehillelsedriften som trenSer till
fullst'indig enhet och enighet. Sjilen vill
vara ett med sig sjilv och det blir endast

m<ijligt, om den i sin djupaste visensgrund
Ir ett med den levande Guden, till vars av-
bild den ir skapad, genom vilken den stad-

gas i sanningen, i det goda och i sitt varan-
des enhet.>> Och betr'iffande den djupaste

grunden fiir samvetskval: >Trefaldighetens
avbild (som mlnniskans sjil ir) bhvar

tillbaka fdt far:lr. att mista denna sin lik-
het.>>

Samtidigt som H'irings verk ir en ovlr-
derlig handbok fitr biktfeder och sjiilasiir-
jrte'ir den ocksi en god vigledning fdr
bide prlster och lekmln i strlvan att fiir-
verkliga sin kristna livsuppgift i vir tid
och vir viirld, Vi kan hir inte reterera alla
detaljer, men si mycket mi framhillas,
atr fiirf. i id6 och struktur tydligt ankny-
ter till teologins stdrsta ftirgrundsgestalter,
i synnerhet till den helige Alfonso av

Liguori. Men sj'ilv tillhtir och skriver han

fiir 1900-talets andra helft och gir derfdr
bide f<irstielsefull och oriidd 

- 
oridd

gentemot sivil en lreviirdig teologisk tra-
dition som en ofdrstiende modern libera-
lism 

- 
in pi frigor som sidana hand-

b6cker annars knappast vigar beriira. -Man lise t. ex. vad som slgs om sakra-

mentens utdelning till icke-katoliker, om

sedligt urartad konst, streik, skiinhetsope-

rationer, nevroser, aktivt motstind mot
regeringsmakten, lobotomi, skattefusk osv.

Trots den m?isterliga behandlingen av

detaljfrigorna fiirlorar sig emellertid f6rf.
aldrig i dem, F{an liter alltid Kristi person

framsti som fullkomlighetens ideal, si att
kontakten med den grundliggande reli-
giiisa synen stindigt bevaras' En rikhaltig
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och opartisk bibliografi till varje enskild
friga, en 24 sidor omfattande innehillsf<ir-
teckning och ett register pi I 1 I flerspal-
tiga sidor giir det lettlista verket till en

studiebok som ligger hiigt iiver den vanliga
nivin. 

- 
Anmllaren :ir birjd att tro, att

B. Hiirings verk av eftervlrlden kommer
att betraktas som ofius lnagrru?t i 1900-

talets moralteologi.

Redan i introduktionen till den nya
serien Hand.bucb der Moraltheologi
(Miinchen, Hueber) (Creilo 1953 f.) pi-
pekade vi, att den katolska moralteologin
inte bara inskrinker sig till uppenbarelsen
och traditionen utan att den har ett vida
sttirre felt att bevaka. Dirf<ir emotsig man
med viss spinning det utlovade bandet om
den kristna etiken i etnologins ljus. Det
har utkommit som band 4 med titeln Die
cbristliche Ethik im Lichte der Ethnologie
(Miinchen 19i4, Hueber. DM. 7z -) 

och
'irr fdrfattat av professorn i etnologi vid
universitetet i Nijmegen, R. Mohr.

Naturligtvis kan en sidan undersdkning
inte gi nlrmare in pi fr|grn, vilka en-
skilda fordringar inom den kristna etiken
som iiven hos naturfolken uppstells som
etiska krav. Det giller brta rtt visa, i vil-
ken min den etiska instillningen som sidan
eller nigra grundliggande etiska krav som
t. ex. begreppen >>synd>> och >>fdrsoning>>

kan konstateras lven hos naturfolken.
F<irf. bygger i sin tolkning pi ett mycket
rikt och detaljerat material frin alla utom-
europeiska kontinenter 

- 
men ibland har

man klnslan av att der passar alltfor bra,
si att man blir litet misstinksam mot
fiirf:s optimistiska konklusioner.

Att naturfolkens kultur har en religi<is-
sedlig id6 som grund blir tydligt, menar
Mohr, i sldes- och skdrdeoffren och en
mera i initiationsriterna, Med stor nit siiker
han bevisa, att synd och f<irsoningsoffer
stAr i sammanhang med ett urtidsskeende,
att varje synd herleder sig frin en f<irsta
minsklig synd, den nimligen att minni-
skorna dtidade ett gudomligt visen som

ofrrade sig fdr dem. Varje senare synd ir
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en f<irnyelse av denna f<irsta, varje offer i
sin tur fdrnyelsen av det gudomliga sjilv-
offret.

I naturfolkens syndbegrepp Ir 
- 

enligt
f6fi. 

- 
i motsats till den kristna moralen

inte det subjektiva utan det objektiva mo-
mentet avgtirande. Den objektiva 6vertre-
delsen stir i f<irgrunden fdr straff- och f<ir-
soningsordningen. Vidare har synden hos

naturfolken bevarat sin sociala aspekt. Syn-
daren har inte endast skadat sig sjllv utan
han har blivit en fara lot hela samh'dllet,
han skapar liksom >>ett fiirorenande flui-
dum, som s<iker dra honom sjllv och hela

hans omgivning i f<irdlrvet.> Synden mot-
svaras av gottgiirelse och f6rlAtelse genom

bekinnelse och ftirsoningsofier. Beklnnel-
sen skall iga rum antingen omedelbart
efter sjilva synden eller efter upptickten
eller fiire vissa hrndelser: ett barns f6-
delse, brtillop eller allminna fester. Bekln-
nelsen har diirvid inte funktionen av ett
renande och vllgiirande psykoanalytiskt
samtal utan leder fiirst i samband med ett
f<irsoningsoffer till fiirlitelse.

F6rsoningsoffret har ofta Innu karak-
tlren av ett stallfiiretridande offer. I och
fiir sig skulle sjilva syndaren offras, vilket
antydes genom att han bestlnkes med off-
rets blod och inte sisom de 6vriga flt 'i"ta

av offerkdttet. Niir blod utgjutes under
initialriten skapas en likhet med det of,rade
gudomliga vlsendet. Genom att genom-

borra nisan, att tatuera eller pi annat sitt
mlrka kroppen istadkommes dels ett syn-
ligt tecken pi gemenskap med det offrade
gudavlsendet dels ett minne av det faktum
att det etiska kravet, som vid undervis-
ningen under initiationen inpriglats, egent-

ligen lr ett krav pi minniskans liv.
Att dessa grundliggande id6er hos na-

turfolken fiirbisetts lv den nuvarande
forskningen, beror enligt fdrf. inte si myc-
ket pi den omstendigheten att etnologerna
f6rst sent uppsiikte dessa, dvs. fcirst sedan

de i umginget med de vita fdrlorat sin

ursprungliga kultur, utan framfcir allt
dli*p8 att hos de flesta naturfolk tvi mot
varandra stiende grundattityder f6religger:
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dels en mera magisk, dels en mera religiiis;

en immanent och en transcendent vlrlds-
iskidning; i ena sidan tidmjuk v<irdnad

infcir och f<irtroendefull k?irlek till en per-

sonlig Gud och i den andra stolt sjilvh?iv-
delse mot de h<igre makterna.

Mohr framhiller, att det hir inte er

friga om tvi varandra kompletterande be-

traktelsesitt av en och samma grundsyn

utan tvi varandra helt motsatta, fast pi
ett senare stadium i olika grad i varandra
glidande grundkonceptioner av tillvaron.
F<irf. hlvdar m. a. o., att religion inte av

en inneboende niidvindighet har utvecklat
sig till magi och inte heller tvirtom. Den

blandning eller utveckling som kan konsta-

teras ir beroende av helt yttre faktorer'
Teorin om de tvi olika grundkonceptio-

nerna 
- 

den teocentriska och den antropo-

centriska - 
fir kanske sin bista belysning

i framstlllningen av sexualetiken' Den ges

i samband med behandlingen av de olika

stammarnas initiationsriter.

Hos de religicist-transcendent inriktade
stammarna uppstells som ideal en pi olika
sltt stadgad sexuell behirskning och av-

hillsamhet. En stor vdrdnad infdr Guds lag

omfattar ocksi den sexuella sflren och

derf6r kan den naturliga spinningen mel-

lan de bigge kiinen utan stiirre risker till-
litas giira sig gillande. Den sexuella oord-

ning, som f<irekommer iven hos naturfol-
ken, iterfiires h:lr till en urtidssynd, som

hade till foljd att det sexuella livet i och

f<ir sig straflas med diiden. F6rst genom den

symboliska d6d, som initiationen inneb'dr,

kan och fir mlinniskan utan ridsla fiir
ddden leva ett iktenskapligt liv.

Hos de magiskt-immanent inriktade
stammarna diremot uppstells som ideal

den sexuella aggressiviteten. Pi det sexuella

omridet visar mlnniskan' menar de, sin

egentlita kraft och storhet. Sexualiteten

betraktas som gudomlig och omgirdas med

mycken magi. De b'dgge ktinen skills frin
varandra iblend enda frin de tidigaste
barnairen, si att de inte ens fir tillfalle
att se varandra 

- 
den tanken lr nlmligen

omiijlig att de kunde v^ra. tillsammans

uran att tr'ida i sexuell f<irbindelse med

tarandra.. Samtidigt skall itskillnaden
sk5rpa den naturliga spinningen, si att
den efterit utvecklar st6rre intensitet. Ini-
tiationen inneblr ett infdrlivande i stam-

men sisom blrare av den magiska livskraf-
ten.

I det her sammanhanget framh'iver
Mohr starkt, att det inte finns nigot folk
som inte har itminstone nigot slags sexual-

etik. Teorier om >den fullstiindiga promis-
kuiteten som begynnelsestadium fiir det
minskliga samhillslivet iir rena konstruk-
tioner av evolutionistiska sociologer>.

Vad fanns f6rst 
- 

sed eller sedlighet?

Mohr medger, att >ett strikt empiriskt
bevis pi att sedligheten lr primlr och seden

sekundir iinnu iterstir att framlegga>>.

Men vad det kommer an pi ir insikten om
vad som verkligen ?ir sedligt och d'drfiir
fiirpliktande fiir alla mlnniskor pi grund
av <ivernaturliga sanktioner. Det historiskt
betingade och begrlnsade, som ligger i se-

den, miste f3, s:illa f6r det relativa det i
sjllva verket ir.

Nir man list igenom Mohrs arbete,

stlller man sig kanske nigot tvekande till
hans med stor fasthet framlagda konkreta
konklusioner. Mi vara, att tanken pi en

uruppenbarelse endast avvisas av den forsk-
ning, som lr dogmatiskt bunden av evolu-
tionsteorin, men att tro, att denna urup-
penbarelse skulle ha rymt si minga typiskt
kristna detaljer, det 'dr indi litet svirt'
Flster man emellertid uppmhrksamheten

inte si mycket pi sjilva innehillet av bo-

ken utan framfiir allt pi dess metodolo-
giska plats inom moralteologin, miste man

enligt anmllarens mening h'dlsa den med

stor tillfredsstillelse vllkommen.
Den katolska moralliren, som ju riktar

sig till alla mlnniskor, har nigot fiir en-

sidigt vuxit fram pi vSsterlindsk grund
och kan derftir lett liipa risken att pi det

utomeuropeiska missionsf iltet uppfostra
till oiikta och hycklande seder, vilket i sin

tur frlmjar osedlighet. Den etnologiska

forskningens betydelse f6r moralteologin

ligger di i <ippen dag. Tillsammans med
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ackomodationsfrigan pi liturgins och apo-
logetikens omride syns denna forskning
h6ra till de viktigaste fdrutslttningarna ftir
missionsarbetet. Och inte minst kommer
den att ge den enskilde kristne visterlln-
ningens etiska omdiime stdrre sjiilvstindig-
het och slkerhet.

Som band 6 i serien Hanclbucb iler Mo-
raltheologie fiireligger R. S c h n ac ken-
burgs undersiikning av Nya Testamen-
tets etik med titeln Die sittlicbe Botscbaft
iles Neaen Testanentes (Miinchen 19i4,
Hueber. DM. 9: 90). Den behandlar i tre
avsnitt Jesu etiska fordringar, fornkyrkans
etik i allmlnhet och de etiska grundlinjerna
hos enskilda apostlar (Paulus, Johannes,

Jakob).
Gentemot varje ftirsiik att tolka Jesu

etik som kulturkritik eller som ett utkast
till social revolution visar fdrf. dess sam-

manhang med Jesu religi<isa budskap, med

hans f<irkunnelse om Guds konungsliga
herraddme. Dlrmed kommer iven motiv-
frigan i Jesu etik i ritt belysning. Som

det centrala motivet framstir inte sjllens
frllsning eller kallelsen till Jesu efterfiil-
jelse utan fdrverkligandet av Gudsriket.
L<in och vedergiillning sivll som efterftil-
jelse, vilkas konkreta berydelse som motiv
i NT inte kan f<irbigis, fir fcirst i detta
perspektiv sin rltta placering.

I jiimf<irelse med GT:s etik ter sig Jesu
etik som dels religiiis konservativ och dels

ny och upprdrande. Jesu etiska radikalism
uppstiller i bergspredikan Guds of<irkor-
tade vilja som f<irpliktande norm. Hir
diskuterar Schnackenburg med stor klar-
het, i vilken min bergspredikans ford-
ringar miste betraktas som normer som

skall uppfyllas eller som mil som skall
efterstrlvas uten att fullkomlig uppfyllelse
stllles som krav.

Jesu etik utgiir ej en systematisk fram-
stiillning, den bestir av enskilda anvis-
ningar. Andi iir den normativ, ty i st?ill-
ningstagandet till de mingfaldiga konkreca
frigorna framtrider de viisentliga normer
som skall tilliimpas i varje situation.

90

Det 'ir vidare framfcir allt fornkyrkans
eskatologiskt inriktade och om gemenskap

medvetna etik liksom den paulinska etikens
slrdrag: kampen mot den onda andemak-
ten, samvetets betydelse och dess fostran,
som genom detta arbete fir en gedigen och
stimulerande bibelteologisk behandling.

Till slut innu en kort anmilan av en

liten, men oss nirmare liggande skrift av

den danske kyrkoherden B j g r n H p j b o:
Tro og Moral (Kopenhamn l9ii, Paulus-
kredsen), Den befattar sig inte med en-
skilda detaljerade moralfrigor, utan ger

utifrin den helige Paulus' teologi en hel-
hetssyn pi de vlsentliga andliga verklig-
heter som bildar bakgrunden till och
grundvalen fiir den kristna etiken.

F<irf. uppvisar, att den kristna moralen
lr nigot helt annat in en naturlig etik,
endast kompletterad med nigra religiiisa
bud i Kristi anda. Pi si sltt ir boken en

verklig morulteologi, dir tron inte stir
>bredvid> glrningen, evigheten inte fdljer
>efter> tiden, den enskilde inte ses isolerad
frin samhillet och detta inte utan sin re-
lation till den enskilde. Hpjbo visar, hur
den uppstindne Flerren ir bide normen
och kraften fdr hela livets gestaltande.

Man skulle glrna se, ^tt f.&f. i ett fdl-
jande arbete till2impade denna djupa och
vida grundsyn pi det moraliska livets mera
konkreta utformning.

Peter Hornang Sl

Gr6goire de Nysse: Via
ile Moise (Sources Cbritiennes
lbt";. Paris 1956, Le Cerf. Fr.
I 410.

Diadoque de Photic6e;
CEuures sfrirituelles (Sources Cbr6-
tiennes lbt"). Paris 19ii, Le Cerf.
Fr. 1 410.

Den patristiska serien Sources Cbrdtien-
nes tiknat nu iiver fyrtio volymer och ut-
kommer alltj?imt i rask takt. Atskilliga
nummer Ir utgingna och miste reediteras.
De bida f<ireliggande banden ir emellertid
mer in bara en andra upplaga av tidigare
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utkomna arbeten. Av Diadochos her samt-

liga kiinda verk lagts till det tidigare ut-
givnr Hundra h,apitel om den andliga full-
komligbeten, och inledningen, av Edouard
des Places, har betydligt utdkats. Mose liu
av Gregorius av Nyssa har dels utiikats
med den >historia>> som fiiregir arbetets

huvuddel, >>theoria>>, och som utelimnats i
f<irsta upplagan, dels har Jean Danidlou bi-
fogat en kritisk version av originaltexten
som pi grund av kriget inte kunde sam-

manstellas di boken f6rsta gingen kom ut.
Gregorius och Diadochos intar bida en

ftirgrundsstbllning inom kyrkans mystiska

tradition. Gregorius lr, hlrvidlag som

i <ivrigt, en lirjunge till Origenes, men en

lirjunge som sjilv ir en mlstare och inga-
lunda konstant beroende av llraren. Tvi
grunddrag hr karakteristiska fdr hans mys-

tiska teologi. Det fiirsta it den dltnamiska
aspekten, F<ir Gregorius Ir fullkomligheten
aldrig statisk, aldrig stillastiende; inte ens

saligheten i himmelen, nir sjilen ouppliis-
ligt f6renats med Gud, ?ir nigot statiskt.
Orsaken hartill er sjllva Guds transcen-
dens: hur lingt mlnniskan in hinner, hur
lingt Gud in fiir henne pi nidens vigar,
Ir avstindet till gudomen, det absoluta,

det fullkomliga, i alla fall olndligt. Hiir
pi jorden blir diirfiir vigen till >fullkom-
ligheten>>, helgelsens vig, detsamma som en

stindig omvlndelse. PA vtje stadium
miste minniskan d6 ifrin sig sjiilv (korsets

mysterium mtiter stindigt pi den Israels

iikenvandring som Gregorius skildrat som

en bild av sjllens viig till Gud) och fiidas
pi nytt, varje andligt framsteg innebir
samtidigt en uppteckt av det iindliisa av-
stindet till Gud och mlnniskans egen in-
tighet. I salighetens tillstlnd, i himmelen,
fortsitter riirelsen framit mot Gud; i ski-
dandet av gudomens harlighet gir sj?ilen

frin upptickt till upptickt, frin ljus till
ljus. Denna dynamiska syn p&, aisio beati-

Jica har tidvis varit mer eller mindre bort-
gliimd och har ofta ersatts av en mera

stadsk.

Det andra grunddraget i Gregorius mys-
tik '* natten. Till skillnad frin Origenes

hos vilken ljusets element helt dominerar,
ser Gregorius, liksom bidas f<iregingare

Philon, i natten, dunklet, det element dir
sjllens f<irening med Gud f<irverkligas.

Dunklet ir f6r honom till sist samma sak

som det >>ouppnieliga ljus> i vilket Gud
bor och som fdr m'dnniskans blick ter sig

som mtirker d:fufit *t hennes iiga blhndas.

Vid btirjan av sin vlg tror sjilen att den
genom att gi >>frin klarhet till klarhet>>

skall fatta mer och mer av Guds v'dsen;

erfarenheten visar att varje steg tv'irtom
f<ir djupare in i dunklet: >Till slut f<irstir
minniskan att det att se Gud betyder att
inte se honom, och att i sjiilva detta sd-

kande finns kunskapen om Honom som stAr

tiver all kunskap>> (Daniilou). 
- 

Denna

uppfattning av natten som sjilva trons
och diirmed det mystiska skidandets ele-

ment blir sedan vedertagen i hela den

vlsterhndska mystiken, frin Dionysos

Areopagita iiver de medeltida mystikerna
till Johannes av Korset och vidare fram.

Om Gregorius av Nyssa h'dr gjort en

traktat om mystikens visen si har D i a-

dochos snarare sysslat med fromhetens
mera praktiska aspekter. Han stir i munk-
vlsendets tradition, med riitter framfiir
allt hos Evagrios. Men mellan honom och

iikenfiderna ligger inte minst en skillnad i
balans: om dkenfidernas andlighet ofta
skulle kunna karakteriseras som en bedrifts-
spiritualitet finner man hos Diadochos

hela den kloka awiigning som i vister-
landet ett irhundrade senare miiter hos

Benedictus (men diremot inte alltid hos

andra klosterstiftare frin ungefir samma

tid, som Caesarius av Arles eller Columba-
nus). Hir finns en sund misstro mot allt
extraordinlrt, sisom visioner (>fiendens

blendverk>), iiverdriven askes, etc. Slr-
skiljandet mellan den gode och den onde

anden lr en viktig punkt hos Diadochos,

som ger direkt anknytning till den igna-
tianska andliga skolan, Den visterllndska
traditionen har silunda minga f<irenings-

band med Diadochos (att i detalj studera

och fiilja dem vore sikert mtidan virt;
<iverhuvudtaget erbjuder Diadochos itskil-
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liga forskningsuppgifter, bortgl<imd som

han i visterlandet varit praktiskt taget
?inda till vir tid). Men framf<ir allt stir
Diadochos som en av den iisterlindska
kristenhetens stora andliga fhder. Hans
hunilra kafitel ir.gick i den kristna orien-
rens klassiska biinbok Phihkolia. och har
dirigenom fitt en utomordentlig spridning.
>Jesusbiinen> som sedan fitt si stor be-

tydelse bland de ortodoxa kristna finns
exempelvis hos Diadochos. Koncentrationen
pi och upprepandet av nlgra fi btineord

ir fiir iivrigt en vanlig metod redan hos

iikenfiderna; hos oss finns samma metod
framfcir allt i Rosenkransbiinen.

Minga virdefulla arbeten om biinen, om

sjllens vlg till Gud har sett dagen under
irhundradenas lopp. Vem som vill kan
iivertyga sig om att de gamla f iderna i
verk som de her anmilda har kvar hela

sin aktualitet. De 1r i sanning levande och
livgivandeklllor. Gunnelyallquist

Der Grosse Heriler. Band VII
Paderewski bis Sadduzier. Freiburg
im Br. 19tt. DM 43':-/50t-/
J6r 

-. - 
Band VIII Sade bis Tes-

sin. 1956. Samma pris.

Utgivandet tv Der Grosse Herder, ett
av de modernaste uppslagsverken iiverhu-
vud taget och helt enkelt det modernaste
frin katolskt hill, fortsitter i rask takt
och Ir nu nira milet. De bida f0relig-
gande banden fullf<iljer med stor framging
hela verkets intention (jfr Cred.o 19532

lsZ) bide vad innehill och iskidlighet be-
tt'ifiat.

Det som mest framtrider som det nya i
sidana moderna uppslagsverk, den pifal-
lande tillvlxten av artiklar frin de s. k.
exakta vetenskapernas och frin teknikens
virld, blir i de bida banden sirskilt tydligt
pi grund av de minga tillfiillen som bok-
stavsordningen just hlr bjuder. Utmirkta
bide teoretiskt-principiella och praktiska
artiklar finns hlr i mingd iiver frigor som

har till de mest aktuella i matematik, fysik,
kemi, zoologi, botanik, biologi etc, Men dir
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finns ocksi en hel del vlrdefulla iiversikter
med fiirtr2iffliga bilder dver konst och arki-
tektur ( jfr Pastell, Picasso, Raumkunst,
RaIfael, Rembrandt, Renaissance, Relief,
Rokoko, Rubens, Romantik, Photographie,
altrussische persische, schweizer, spanische,

siidslavische, sumerische Kunst, Selbstbild-
nisse, Stldtebau. ..).

Det mest karakteristiska fdr Der Grosse

Heriler ir emellertid de religiiisa, filoso-
fiska och humanistiska imnena, sedda ut-
ifrin den katolska stindpunkten 

- 
och

det ir just denna specialitet som gtir detta
uppslagsverk beaktansvlrt ocksi h'dr i Nor-
den, dir grundsynen annars i stdrsta ut-
strickning ir ensidigt protestantisk och
positivistisk. Den som vill giira sig under-
riittad t. ex. om den katolska uppfatt-
ningen i socialvetenskap och rlttsvisende
behdver bara sli upp sidana ord som Partei,
Politik, Recht, Reich, Staat, Strafe (med
alla deras sammansittningar) och dyl. Un-
der Philosophie och Psychologie fir man
en visserligen kortfattad men med hj:ilp av

hinvisningarna till andra artiklar instruk-
tiv handledning i dessa 5mnen, Minga
viktiga religi<isa frigor fir en pi samma

ging modern och klart katolsk belysning
( jfr Papst, Paulus, Petrus, Priestertum,
Propheten, Protestantismus, Religion, Re-
ligionsgeschichte, -psychologie, -soziologie,
-unterricht, -wissenschaft.,.).

Nigot helt nytt i genren '* jr hos Der
Grosse Herd.er dess originella monografier,
som av verkets utgivare kallas >Schaubil-
der>: vissa id6ers eller fiireteelsers fram-
tridande tvlrsigenom verklighetens alla

riken. I de bida f<ireliggande banden hr det
Der Punkt, Das Recht, Der Schmerz, Das

Spiel, Der Tanz, som ges en sidan systema-
tiskt intringande framstillning i en flera
sidor omfattande text, som illustreras med
nogsrant utvalda bilder 

- 
eller skall man

hellre slga: ett noggrant utvalt iskid-
ningsmaterial med utmlrki belysande text?
Hiir liir sig llsaren 

- 
som nog vanligwis

gir till sidana uppslagsverk fiir ^tt fa efl

flyktig och ytlig orientering eller en kort
repetition 

- ^tt ana, vad vetande och bild-



Litteratur

ning egentligen lr f6r nigotr ej en mer

eller mindre tilffellig och bristflllig mosaik

av enskilda kunskaper utan en helheltssyn

pi itminstone nigra omriden - 6sh dg11x

helst pi sidana som ir av verkligt existen-

tiell betydelse f<ir minniskan och hennes

v?irld.
Vem skulle t. ex. vid fdrsta piseendet

konstatera nigot sammanhang mellan fem-
ton sidana bilder som Romersk mosaik:

Arkimetles' ddd; Babyloniskt rullsigill:
Kung Etanas himmelsfdrd; Mosaik i S.

Maria Maggiore, Rom: Mose bedjanile un'
der slaget aid Rbapbidhn; Miniatyr ur >>Bo-

ken om de gudomliga verken> av Hilde-
gard av Bingen: Miinnisk'an som skafielsens

meilelpunkt; Teckning ur handskriften
>Korsets lov> i Staatsbibliothek, Miinchen:
Mdnni.shan mellan ndil och lag; Takmileri
frin ett kloster i Lhasat Manilala; Egyptisk
gravmileri: Arbetare som hdmta aatten;
M. Chagall: lag ocb byn; P. Ucello: Per-

spektiuhk rumsinteridr, renlssans; Poly-
kletosz Heilersstaty 6aer en attg segtare,

romersk kopia; H. Holbein d.y.; Gubben

ur Dbilsilansen' Japansk rullbild: Sugawa-

ras mdsterskotl; Teckning av S. Boticelli:
Dante ocb Beatrice i fixstidrnornas bitn-
mel; Kinesisk symbol: Yang ocb Ying; V'
Kandinsky: S|etsigt ocb runt? - Men det

helt ovlntade hender: alla dessa till synes

disparata bilder frin skilda irhundraden
och kulturer blir en fascinerande enhet,

nir de ordnas in under id6en Der Punkt:
punkten som 'dr >stindpunkten>>, >m'inni-
skan som medelpunkt>, >blickpunkten>>,

>milet>, >vbrldskrafternas pol>>.

Till slut lnnu en kort hinvisning till
den av de minga >geografiska> artiklarna
i dessa tvi band, som angir oss sirskilt:
Schweden, Framstillningen lr hlr natur-
ligtvis - som det anstAr ett allm'dnt upp-
slagsverk - kort, men den lir bra, fast det
hlr och var kanske finns ftir onyanserade

och apodiktiska omdiimen - msn sidang

kan knappast undvikas i en si kortfattad
framstillning. Uppgiften att det finns
4 800 katoliker i Sverige 5r f6rildrad, ifall
dlrmed avses alla katoliker, som 'ir fast

bosatta i landet. Di miste man nog rikna
med ett tiotusental till. Men om d'irmed
menas de katoliker, som ir svenskfiidda

eller i Sverige fiidda av fiir'ildrar, av vilka
itminstone en var svenskf6dd, motsvarar
siffran nog det verkliga fi;rhillandet. Ur-
valet av bilderna pi den sirskilda planschen

gfu tyvirr mest i den gamla >romantiska>>

riktningen, men i sjilva texten och i nigra
textillustrationer framhives ocksi andra

drag. I avsnitt l, >Die Musik>>, hlnvisas
man 

- 
litt f<irstieligt 

- 
till >Nordische

Musik>>, fast det av en liten tryckteknisk
inadvertens 

- 
fiir litet radavstind -

kunde se ut som om dirmed skulle syftas

pi det fdljande >>Schwedenplatte>, vilket
ju kunde betyda ett slags grammofonskiva.
Men dlr definieras riktigt nog en fiirrltt,
som nuf6rtiden 'dr mera utlendsk en

svensk: >>kalte Platte mit Appetithlppchen
u. reichlichem Aufschnitt (Fisch, Fleisch,

Vurst, Eier, Salate, Gurken)>>.

Bland de fi nu levande svenskar, som

figurerar i spalterna (men utan bild)' finns
ocksi vir hdgt vlrderade medredaktiir:
>>Stolpe, Sven, schwed. Schriftsteller,
* 24,8. lglt i Stockholm; Schiiler von E.

R. Curtius, der S. mit den literar. Kreisen

Fkr.s bekannt machte. Kam von der Ox-
ford-Bewegung zum Katholizismus (1947)

u, sucht in Schweden Verstindnis fiir
kath. Probleme zu wecken.>

Dessa tvi citat kan tjane som exempel

ftir uppslagsverkets koncisa och precisa stil
och sista satsen som uttryck fiir den av dess

goda egenskaper som mest rirttffudigar v&tt
utfiirliga recensioner av detta verkligt stora

verkr det kan vara till oviirderlig hjelp fiir
alla dem som >sdker i Sverige vlcka fiir-
stAelse fdr katolska problem>.

JG

\f erner Bulst: Das Grab-
tuch uon Turin, Forcchungen und
IJntersuchungen' Frankfurt a. M.
t9t t.

Bland de talrika dukar, som under ir-
hundradenas lopp ansetts vara Kristi svep-
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ning, kan i dag blott en enda giira ansprik
pi siirskild uppmlrksamhet: den s. k. grav-
duken i Turins domkyrka, en brand- och
vattenskadad linneduk, 4,36 m ling och
1,10 m bred, som blr tydliga, egendomliga

mirken liknande avtryck efter en mans

kropp. Sedan senaste sekelskiftet pigir en

livlig diskussion om denna duks iikthet.
overraskande nog Ir det framfdr allt na-
turvetenskapsmin, de flesta hkare' som

siiger sig vara dvertygade om ett det verk-
ligen riir sig om naturliga avtryck av Kristi
diida kropp. Teorins motstAndare dlremot
finns i synnerhet bland historiker och exe-
geter, som i sin tur hivdar, att vi hlr har
att gdra med ett verk av en milare frin
I 3 00-talet.

Problemet ir av stor betydelse. Om du-
kens lkthet kunde bevisas, skulle minga
detaljer i N.T:s berittelser om Kristi diid
och uppstindelse bekriftas. Vi vore di
s. a. s. i besittning av Kristi portritt.

Ftir att fi saken belyst pi nytt, har V.
Bulst, professor vid jesuithiigskolan i
Frankfurt a. M., sammankallat kretsar av

olika slags specialister 
- 

inls minst llkare,
rittsmedicinare, textilfackmin m. m. 

-och med dem diskuterat de problem som

duken stiller. Resultatet av denna diskus-
sion framligges i den hlr anmilda boken,
Framstillningen, som lr avsedd fiir allm'dn-
heten, Ir mycket fingslande och rikligt
fiirsedd med anmlrkningar, som tillfreds-
stlller iven en kritisk llsare. Goda fotogra-
fier ger tillfalle att i viss min personligen
komma i kontakt med sjilva fiiremilet f6r
unders6kningen.

F6rf. medger iippet, att han lr benigen
att anse duken vara Kristi svepning, men
han avhiller sig frin varje osaklighet -vilket tyvirr inte kan sigas om alla andra
som behandlat samma iimne. Vi ar f.6rf.
tacksamma f<tr den bide mi.ngsidiga och
nyktra orientering han ger i denna intres-
santa friga.

R, \Tehner Sl Gant'laTesta-
nentets sanning. Stockholm 19i1,
Katolska Bokfiirlaget. Kr. 2r 

-.
Serien Bibelkunska!, som utges av R.

Vehner SJ, hmnar it den bibellasande
allminheten en kortfattad, men gedigen

orientering iiver nigra grundliggande bi-
belfrigor sedda utifrin modern bibelveten-
skap och modern katolsk bibeltolkning.
F<ireliggande hlfte nr 2 sysslar med nigra
av de minga och svira problem, som man
konfronteras med i GT: dess olika littera-
turarter, gammalorientalisk och speciellt
gammaltestamentlig historieskrivning, deras

sanningshalt och vilka mdjligheter som

finns att nirmare bestimma den, i synner-
het vad skapelseberittelsen, syndafallet,
syndafloden, Babels torn m. m. betriffar.

F<irf. visar, hur vir tids mingsidiga bi-
belvetenskap pi olika omriden bidrar till
att alltmera klarl?igga de bibliska texternas

ursprung och litterira form samt den

dirav betingade meningen, men hur alla

dessa detaljkunskaper till slut iindi aldrig
kan >bryta Skriftens sju insegel>. Det kan
bara Kristus, det minniskoblivna Guds-
ordet, och den av hans Ande inspirerade

Kyrkan.
Det viilkomna tilliigget om Den bibliska

urtiden med texter och f<irklaringar ger pi
grundval av den f<;regiende teoretiska
framstillningen >>en fingervisning om hur
man iiver huvud btir lisa Gamla Testamen-
tet>. 

- 
Hela hlftet kan ocksi tjina som

undervisningsmaterial,

IG

Sven Danelt. Herilabrea.
Stockholm 19i5, Diakonistyrelsen.

Namnet Danell siger kvalitet, det mi
sedan riira sig om den ena eller den andra

brodern. Den nye biskopen i Skara har
skrivit ett av de vackraste och personli-
gaste herdabrev som vi sett i virt land.
Det skulle vara frestande att citerc ftll;.
nlstan varje avsnitt. En sillsynt balans i
omd<imet trivs hir utmlrkt tillsammans

94



Litteratur

med en lugn, ofta starkt realistisk stil.
Allt andas en moSen och sansad personlig-
het. Sven Danell Ir fiidd ledare. Hans
visen inger trygghet.

Han tar ocksi stillning till katolicismen.
Det sker i herdabrevets slutord. Han kon-
staterar, att >Rom vinner f<ir nirvarande
konvertiter bland den kulturella eliten i
virt land>> 

- 
vilket ir nlstan f<ir vackert

sagt. Som en av orsakerna ser Danell >vira
storstadspristers brist pi tid. Det finns
fiirsamlingar, dlr svenska kyrkan inte har
en prlst pi 10 0,00 invinare.> Detta torde
vara en missvisande fdrklaring. Konverti-
ten konverterar inte av okunnighet utan
av alltf<ir stor kunskap: han vet exakt
besked om den lutherska kyrkan 

- 
med

dess fiirtjlnster och med dess svagheter.
Ingen konverterar pL grund av svaga pris-
ter 

- 
kerleksliishet och bristande begiv-

ning finns sikert i samma mitt i alla
kristna kyrkors prlsterskap. Man konver-
terar, derfdr att man inte kan fi i sitt
huvud, att den svenska statskyrkan 5r
identisk med den kyrka som Kristus instif-
tade pi vir jord.

Men lit oss itergi till Danell: >Den ro-
merska kyrkan i virt land ler f. n. ha en

prlst pi 300 f<irsamlingsmedlemmar, och

dirtill kommer att dess prister lr fria
frin kamerala uppgifter.> Siffran torde
vara diskutabel. Likasi ir det inte helt
riktigt att s'dga, att den katolske pr'isten
icke har >kamerala>> uppgifter: han ftir
bdcker p& samma sitt som den protestan-
tiske pristen, till vilken han f. ii. fir
tiversinda sina uppgifter i itskilliga fall.
Miijligen kunde man siga att han har litet
b'dttre tid, dfufdr att han ir ogift. >Hos

de romersk-katolska pristerna ha mlnni-
skor htt ^tt li tid att tala ut.> Det later
vackert men ir inte riktigt sant. Minga
av virt katolska prlster Ir 6veranstrengda,
dlrfor att de stlndigt miste resa och upp-
s<ika de spridda katolska befolkningsgrup-
pefna.

Efter vlnliga och sansade ord siger Da-
nell:

>Och likviil resa sig slrskilda svirighe-

ter, ner det blir friga om atc med den
romerska kyrkan sisom samfund plliga
den gemenskap som baserar sig pi de tre
grundfakta, att Jesus ir Frllsaren, att vi
Iro syndare och att Bibeln ir h6gsta norm
ftir vir kunskap om saligheten.>>

HIr biirjar katoliken bli intresserad. Pi
vilken av dessa tre punkter sviker Rom?

Jo, enligt Danell forhiller det sig si, att
Jesus Kristus som den ende, i vilken frils-
ning finnes, >>vidkinnes i o{ficiell katoli-
cism intring genom Mariakulten>>, Man
vill har piminna om att den katolske
prist som f<irkunnade, att M^ria kan er-
sltta Kristus som frllsare, genast skulle
fL lli'mna sin plats som prist, Danell fort-
sitter: >Det ir ingen hemlighet, att de
kre$ar som drivit fram den nya dogmen
om Marie himmelsflrd, arbeta vidare pi
att i nesta etapp f& henne erkend som

corred.en.ptrix, medfrllsare.> Orn detta iir
att sega, *t Maria aldrig kan bli frilsare
i samma mening som Kristus, och att tan-
ken, att all nid skulle genom henne fiir-
medlas, ir en helt annan sak 5n att hon
sjiilv skulle kunna frilsa. Farhigan iir
alltsi oncidig.

Danell fortsltter: >Gemenskap pi syn-
dens basis liter sig svirligen tlnkas med
ett samfund som, pi sltt som skett, har
list sig fast vid f<ird6mandet av reforma-
torerna och deras predikan av Guds rena
och klara ord.> Reformetorerna 'ir fo*.
d<imda, icke dirf<ir aw de fiirkunnat Guds
rena och klara ord utan dirf<ir att de fdr-
aanskat Guds ord och fiirnekat existensen

av en Kristi kyrka i urkristendomens me-
ning, f<ir att i stlllet upphdja egna pi-
fund och tolkningar till riittesn<ire.

Man liser trots allt detta avsnitt i Da-
nells bok med en viss littnad. Ty som all-
tid visar det sig, att den protestantiska
polemiken vinder sig mot ting i katolicis-
men som icke existerar. Om protestantis-
men en ging f6r alla skulle niija sig med
att polemisera mot de iskidningar, som

katolicismen sjllv uttryckligen bekinner,
skulle den finna, att denna kyrka 'ir iden-
tisk med den kyrka Kristus instiftade, att
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dir inte finns skymten av tro pi minni-
skans egen kraft som egen, att dess vlsen

lr kristocentriskt, och att de lutherska s. k'
grundtankarna samtliga finns och alltid
funnits i katolska kyrkans arv, lit vara

utan ensidighet och dverdrift.
Danell slutar: >Det Ir en smula triist att

veta, att minga av den romerska kyrkans

blsta medlemmar s<irja iiver den utveck-
ling, som lett fram till dogmen om Marie

himmelsflrd.> Detta 1r en dilig tr<ist -
dessa medlemmar finns inte i sinnevlrlden.
Men ftir att {atta den nya Maria-dogmen
krlvs, att man sakligt sitter sig in i ur-
kristendomens art och tankar pi ett sitt
som lutheraner, ivriga att till varje pris

virja sin sekteristiska sj?ilvstlndighet, allt-
fiir s}llan ger sig tid till.

Suen StolPe

Hans-Eduard Hengsten-
b e r g: Der Leib unil ilie letzten

Dlage. Regensburg 19 t t, Pustet.

DM 9: 
-/ttt -.

Boken ir en utvidgad och omarbetad

nyupplage av det 1938 under titeln Tod

unil Volleniluzg utkomna verket. Salig-

heten i himmelen angir inte bara minni-
skans sjll. Ocksi kroppen kommer att f6r-
klaras. Dlrav uppstir ftiga;n, huruvida
materien iiverhuvud taget kan existera i
ett annet tillstind in det vi nu erfar.

Vilka ?ir de naturliga fdrutsittningarna
frir en sidan omvandling av kroppen?

Denna frlga Ir den fdreliggande bokens

huvudlmne.
F<irf. skiljer mellan materialitet, kropps-

lighet (Ktirperlichkeit) och lekamlighet

(Leiblichkeit). Nu ir materien i kropps-
lighetens tillstind. I den levande kroppen
har den emellertid gitt tiver - 

om ln
inte fullkomligt 

- 
till ett tillstind av le-

kamlighet. Detta visar, att kroppslighetens

tillstind inte ir nigot vlsentligt f6r ma-
terien utan uppstir av vissa betingelser. I
alla fall ir det slkert, att materien Ir si
beskaffad att den kan upptas i hiigre va-
randesformer. Fullt lekamliggjord skulle
materien vara om kroppen skulle bli det

fullkomliga uttrycket f<ir anden. Pi s&

sltt framstir miijligheten av ett naturligt
fcirklarande, som visserligen aldrig blev
verklighet men skulle ha legat inom ramen

av en natura para. Dennr naturliga fiir-
klaring, der den minskliga kroppen skulle
sti fullstlndigt under sjilens herrad<ime,
gir in som moment i den iivernaturliga
ftirklaringen och f<ires av denna upp till
ett h6gre plan. Pi samma ging blir det
klart, att ddden i den naturliga ordningen
heller inte var niidvindig helt enkelt utan
f<irst som en friljd av synden.

Dirmed framhlves starkt den mlnsk-
liga kroppens sirst'dllning, dess deltagande

i andligheten, som visserligen genom synden

f<irsvagades men inte f<irstiirdes och som

nir sin fullandning i fiirklaringen. Ocksi
de kroppsliga funktionerna fir dirmed en

andlig betydelse med den slutliga f<irkla-

ringen som perspektiv 
- 

en 6verraskande

och vacker tanke som av f6fi. n'irmare

analyseras bl. a. vad Standet och drickan-
det betrlffar. Ocksi iiver stamftir'ildrarnas
synd faller nytt ljus. Atskilligt av det

dunkla, som d<iden fiir oss innebir, flr i
boken en tr<isterik aspekt' 

A. Brunner
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