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SEDAN SIST

H e d eni.us om k-atolicisruen

Professor I. Hedenius har i oslo infor studenter talat om katolicismen.

Han ansig, att denna >>mdter ett behov> och fiirvinade sig 6ver att den

inte spelai en innu stcirre ro11 i Sverige in den faktiskt redan gtir:

>Kitolicismen har den f<irdelen framf6r protestantismen' att den ir
logiskt uppbyggd i sin dogmatik. Annu viktigare lr kanske' att medan

a""r, pro.oi";;;" religionen lider under bristen pi filosofi, bygger kato-

licismen pi sin pbltosolphn perennis och kan pivisa, att det_inte f<ireligger

nigon ociverensstim*ise mell"n den katolska filosofien och den moderna

1.r"Lr.-r"r"rrrkapen. En liknande tes vigar inte Protestantismen havda -
det verkar, som om den skulle ha diligt samvete pi den punkten' Vidare

,rppstaller den katolska kyrkan absoluta normer fcir vad som lr ritt och

vad som dr oratt - vilket miste vara gefundenes fressen fiir en intellek-

tuell som vill forsoka rinka moraliskt. Kyrkan erbjuder ocksi en gemen-

skap av en art som den intellektuelle stiker - och star her lingt framftir

den lutherska kyrkan.>
Katolicismens svaghet ir emellertid enligt Hedenius, att den inte ir

tillriickligt intellektuell. >>Vantrons argument dr fot starka'>> Hedenius

pekade sirskilt pi firljande punkter:
1. Satsen, ati katolska kyrkan lr en direkt ar.vtagare efter Kristus,

ir ohillbar; Kristi uppstindelse ir tvivelaktig'
2. Katolsk moral kommer i konflikt med ,rden allminna moralklnslan>'

Som exempel nimndes forbudet mot artificiell inseminering, fiidelsebe-

grinsning, abortus provocatus och mot skilsmlssa; allt detta ir >>punkter,

le, d"r, moraliska relativismen hevdar, att man inte kan komma med

absoluta f<;rbud utan miste priiva varje enskilt fall fcir sig>'

3. Slutligen ir katolicismen sjilv en sekt alla andra kyrkor.

Slutsatsr >Det Ir dirfor bara de som har fOr liga intellektuella ktav

som liter sig overtygas av katolicismen.>>

Allt detta enligt referat iMorgenbladet I okt. 1956'

Friredraget ve&te [vlig debatt, och en rad katolska talare upptridde'

Tydligt 'di, art Hedenius, som anvinde en pifallande forsonlig_och human

,orr, ir.. kinner den katolska filosofien tillrnckligt. Nir han hunnit

orientera sig litet djupare i denna, kan diskussionen med fordel iter-
upptagas.

ro-s63o74 Credo, 37:eirg. Nr4. 1956 14,
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Sedan si.st

Liilanilet dn en gdng

I DN kunde man den 31/8 l9J6ld'sa ett citat ur en bok av Margarete

Buber:
>Den kristna moralen pistir, att minniskan fciridlas och luttras Senom

lidandet. Livet i koncentrationsligren bevisade raka motsatsen.>>

Tidningens kulturredaktirr kommenterade:
>Vi Ir alla uppfostrade med ett slags lidandesromantik, och i vir kristna

virlds mitt har i tvitusen ir hangt en jude, som iven under de ohygg-
ligaste pligor bevarar sin virdighet och sin karlek till minniskorna. Men
de som har upplevat dirdsligrens fasor har annat att beritta.>>

Hir f<ireligger ett misstag, en sammanblandning.
Kristendomen har aldrig nigonsin dyrkat lidandet som sidant. Kristen-

dornens hela historia Ir en kamp mot lidandet. Det Ir kristendomen' som

med sitt hevdande av minniskovlrdet i visterlandet skapade medklnslan
med den lidande - en medkinsla som knappast annat in i undantagsfall
forekom hos greker och romare, och som f.ortf.arande visentligen saknas

i t. ex. Japan och Indien, dlr ocksi de finast bildade humanister kan
obercirda gi f<irbi medmlnniskors pligor.

Att kristendomen skulle ha skapat en lidandesromantik, ir alltsi i
denna mening bevisligen fel. Den kristna moralen har inte heller pistitt,
att >minniskan foradlas och luttras genom lidandet>. Alla kristna vet,
att det mlnskliga hos mlnniskan forsl<ias eller dodas av ett <ivermitt av

lidande. Ingen kult av lidandet som sidant kan legitimeras med hlnvis-
ning till kristendomen. Kristus kone till virlden for att mildra mlnniskor*
nas lidande. Kristendomen ir den enda vlrldsreligion, som i sitt centrum
har en Gud vilken ger sitt liv f<jr att rddda vlrlden och mildra mlnsklig-
hetens pligor.

En helt annan sak lr, att kristendomen hgger vikt vid offret, det for
en annan minniskas, fi;r Kyrkans eller for Kristi skull frivilligt p&tagna

lidandet. Men hir 1r det fortf arande inte lidandet som i och fdr sig luttrar
eller har nigot religiiist virde. Det ir kerleken, den osjilviska viljan att
mildra andras n<jd och pligor som har virde.

DN beh<jvde inte polemisera mot kristendomen med sidana argument.
I tidningens syn pi kulten av lidandet som pervers instimmer varje kristen.

Det ir en aning nedstlmmande, att nigot si sjilvklart skall behova

utslgas. Bara en snabb blick i en kyrkohistoria eller en kristen morallira
eller pi nigon av kristendomens ledande gestalter eller dess skapare och
upphovsman skulle annars ricka for att gcira sidana beskyllningar omiij-
liga.
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TEATER OCH TEMPEL
REFLEXIONER OVNN TEATERKON STEN S

EVIGHET S DIMEN SION

I tt kalla dessa tankar Teater ocb Te:tnpel, kar^

A-*rrr dirmed menar att utreda och klarllgga
manhanget mellan vir upplevelse av teaterkonsten

tyckas ambitiiist, om
shktskapen och sam-

och vir uppfattning

om vissa religiiisa grundvirden.
Dlrfijr ir det kanske l?impligt att understryka den synpunkt, som

en teolog och icke-dramatiker niidvindigt miste anligga. Av alla de

dilettanter, som i vir teaterintresserade tid sysslar med scenkonstens vesen

och teori, ir teologen inte bara den minst vintade utan ofta iven den

minst vilsedda.
Detta giller i sirskilt hog grad Norge, dir en strenS och puritansk

pietism 5r si fdrhirskande, att teater och kristendom framtrider som tvi
rkrtpt itskilda och oforenliga vdrldat Sverige har ju ett si intressant

ferromen som dramatiker-prlsten Olof Hartman, och vad hade inte Dan-

mark i sin Kaj Munk?
I England och pi kontinenten befinner sig det gamla och det nya

religionsdramat i full blomstring och itervinner inte sillan sin halv-

liturgiska funktion i kyrkans liv.
Irrie endast si att passions- och mysteriespel iterigen uppfiirs pi

katedralernas trappor, utan i mycken modern dramatik - lit oss nimna
T. S. Eliot och christopher Fry i England, Paul Claudel i Frankrike -
mlrker vi inslag och intentioner, som leder tillbaka till den visterllndska
teaterns liturgiska upprinnelse.

Det Ir tanken och teorin bakom detta fenomen, som vi vill fijrsiika

att ge ett elementlrt allmingiltigt uttryck pi de sidor, som f.olier.

Det fiirsta vi di miste erinra om Ir teaterns uppenbara rot i det religi\sa

rnlsteri,et.
Den som har bevistat en katolsk missa, den lldsta gudstjinstform,

som idag bestir i vir civilisation, har sikert slagits av i vilken iiver-

raskande grad religionen hir tar sig uttryck i en liturgisk kult, dit
plastik, symboler och ett bundet dramatiskt handelsefOrlopp ir den

yttre synliga ramen kring en dold andlig och iivernaturlig realitet.

I visst avseende 'ir ju altarct den allra f6rsta scenen. Det befinner sig
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som centrum i ett enhetligt dekorerat rum, som {orenar de >upptr[dande>>

och ,iskidarna> i en och samma handling. Teater och liturgi Ir i sin
upprinnelse ett, tempeltjinaren lr skidespelare, dvs. iskidliggiirare av

det gudomliga, och skidespelaren lr tempeltjinare och prist, dvs. vigd
och konsekrerad till en helig och stillforetrldande handling av enastAende

virde fcir minniskans 6deskamp i tillvaron.
Teaterns avskiljande frin religionen, alltsi teaterns f<idelse som sjllv-

stlndig konstart Ir en process, som fir vittgiende konsekvenser. Som

vid alla fodelser miste en navelstrlng sklras av och ett nytt sitt att
livnira sig pi tillgripas. Det btirjar med att teatern bryter sig ut ur
liturgins strama och of<iranderliga disciplin och tillfilligtvis drar sig ner
till kyrkobyggnadens portal, der den inte bara f&r en praktfull bakgrund
i fasadskulpturernas rika myller, men dir den ocksi utanfcir missbokens
strenga foreskrifter, flr en ny frihet, en rikare repertoar, en storre
publik, en vidare skala av verkningsmedel.

Detta ar naturligtvis en stor landvinning, men det 'dr ocksi nigot av

ett odesdigert steg: I den religicisa liturgin var och 1r skillnaden mellan
>upptrldande> och >iskidare> svivande. Alla som ar natvarande spelar

med i en handling, vars avsikt 1r ingen mindre in upplevelsen av en

absolut iivernaturlig enbet: >de heligas samfundr> 
- 

de minga broden
ftirenade i ett enda brod 

- 
den mystiska f<ireningen med gudomen,

'och enheten minniskor emellan, som lemmar pi en och samma mystiska
kropp.

Detta blir nu fiirskjutet 
- 

publiken, den passivt iakttagande iskidar-
massan, blir till. Klyvningen och spinningen mellan scen och salong,,

isoleringen av de upptrldandes tal och verkningsfilt, allt detta ir lika
minga symptom pi att nu ir vi inte llngre klart och otvetydigt i
mysteriets transcendenta sfir, d* alla engageras aktivt och iidesdigert i
en given enhet, utan i teaterns sfer, der en sidan enhet lr nigot som

m&ste skapa.s 
- 

upparbetas si lingt det nr mcijligt genom en upplevelse-
kontakt mellan upptridande och iskidare.

Scenen inramas, fijrses med en vallgrav, som nigon ging sinder upp

ett atmosferskapande vllljud, och med en ridi: ingen skall kunna tvivla
pi var grlnsen mellan fiktion och verklighet egentligen befinner sig.

Skidespelarens ensamhet och avstind beseglas slutgiltigt, nir det bhn-
dande elektriska rampljuset till sist bercivar honom isynen av de troendes

ansikten runt altaret - 
den syn som it oss prister varie morgon ger

vir biin vingar upp mot evigheten.
Det ir f<ir dvrigt intressant att se, hur den moderna teatern olta har

fiirs6,kt att upphlva detta avstind som den italienska hovteatersalongen
fiirde med sig, och i stlllet Sterfinna teaterns liturgiska atmosfir av all-
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omfattande kommunion. Den franske dramaturgen Jacques Copeau ar-

betade t. ex. medveret i den riktningen, nir det gellde scenutsmyck-

ningen. >Jag har lirt er>, siger han i en teaterhistorisk forelisning till
skiJespelarna vid >Le Vieux Colombier> i Paris, >att den sant drama-

tiska anden ir en missans ande 
- 

xtq, esprit de cdldbration. Det 1r en

religiiis ande, en kommunionens ande.>1

Och Copeau 1r hir bara en av minga. En iscensittare som G6mier

dekorerar oftast even hela salongen ftir att pitvinga publiken en f<irhtijd

kensla av medverkan, och dramatiker som Pirandello och Jean Anouilh

har, som bekant, fors<ikt att med psykologiska verkningsmedel bryta

ned barriiren mellan fiktion och verklighet. I Norge har en kend iscen-

sittare som Bjarne Andersen talat om for mig, att dL han for nigra
ir sedan satte upp Oehlenschlegerc Axel og Yalborg pi Den Nationale

Scene i Bergen, inneslot han hela teatersalongen i kyrkscenen och llt
sjllva scenrummet endast illudera katedralens kor. Publiken blev med

eller mor sin vilja forvandlad till en medeltida menighet, som sig kyrk-
liga processioner komma skridande i sin mitt.

Dtetta ar onekligen att f6ra teatern tillbaka till sin urbild, till det

gemenskapens mysterium f<ir minniskans liv och minniskans lengtan,

Jar "llt di sakralt och intet ar profant, dirfor att minniskan oupphiir-

ligt och konsekvent uppfattas i fdrhillande till sin yttersta bestimmelse.

Och denna form av vilja till verklighet har inte bara existerat i den

europeiska teaterns medeltida barndom och i modernistiska formexperi-

ment i vir egen tid, utan ir ocksi bl. a. rikt rePresenterad i spansk teater

i det sjuttonde irhundradet. Calder6ns Miissans ruysterhnn ir siledes en

blandning av drama, liturgi och teologisk meditation, Yars enastiende

rikedom vi hlr i vir lutherska nord oftast helt saknar f<irutsittningar
for att uppleva.

Med tanke pi denna gemensamma upprinnelse, som teater och myste-

rium har, kan det ha sitt intresse att reflektera <iver nigra av teaterns

sidor si som vi alla klnner dem, sidor som piminner oss om dess djupa

och gamla riitter i iskidliggitrandet av det heliga, och som darf<ir den

stindigt miste ha ftir tigonen, som i vir krassa, okontemplativa tid gcir

nigot si originellt som att ll,ta viga sig till tempeltjinare.

T eatern sun' iidesd'rama

Nlr teatern br6,t sig ut ur katedralen, f<irde den frin mysterieliturgin
med sig en levande kensla och ett lidelsefullt intresse fdr denna djupast

t Tryckr postumt i ett specialnummer av dominikanernas konsttidskrift L'Art Sacrd
(nr J-6 19J4) angiende Copeaus teaterteoretiska iskidning.
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sett religiiisa kategori, som kallas minniskans lott, minniskans <ide. Och
iidesdramats centrala plats i teaterns vlsen ir det fiirsta som vi vill nlr-
mare karakterisera.

Nu sitter kanske en och annan teaterhistoriker med en allvarlig miss-

tanke, att vi ir ifird med att fuamstlilla teatern som en ikta dotter till
den katolska kyrkan, vilket vi sjilvklart inte har hevdat, oavsett Thalias

och Ecclesias nira samband med varandra i den europeiska teaterns ut-
vecklingshistoria. Vi har her talat om ternpel och teater, och ftire den

kristna katedralen ir det ju det hedniska grekiska templet och dess

sakrala mysterieliturgi som ger teatern vingar.
Alia iin si tillfredsstlllande reproduktioner kan knappast ge oss, som

lever idag, nigot verkligt intryck av den grekiska teaterns vildsamma
och intensiva grepp om sinnena. Ty iven om masker, kdr och stemmor
anvindes pi samma suggestiva sitt, vilket 1r h<igst osikert, och texterna
lr Aiskylos' eller Sofokles' <idesfyllda jamber, si sviktar likv?il den

verkan de utdvar pi en vlsentlig punkt: vira sinnen har bara undantags-
vis den kvalit6 och den struktur som tilliter oss att erfara en helig och
hissnande v<irdnad infiir det gudomliga i sig sjilvt, slrskilt nlr det
kommer till oss genom ett symboliskt och teatraliskt formsprik.

Vi ?ir bl. a. betagna av grekernas psykologiska minniskouppfattning
i dessa tragedier, men allaredan detta visar, att vir upplevelse av den

grekiska teatern Ir visensskild frin deras egen. Ty deras humanism ir
en, visserligen bllndande, men nirmast omedveten biprodukt av det som

fiir dem var det visentliga i amfiteatern: nimligen upplevelsen av det
gudomliga. Ty den grekiska tragedien ir ftirst och sist iidesliturgi, ett
iskidligg6rande av de dvernaturliga och osynliga krafter som ob<inhirr-
ligt bestimmer mlnniskans vig genom tillvaron, minniskans fatam och
lott som den icke kan fly ifrin.

Tank t. ex. pi Agamemnon, der Aiskylos i forsta akten liter kciren

ange grundstlmningen - ilgs bara i sin trilogi Orestien utan frir <ivrigt
i hela den grekiska tragedins miirka determinism - med dessa ord:

>Blott genom lidanden kan visdom vinnas.
Vad ske skall blir uppenbart n'dr det sker.
Det lyser fram nir morgon gryr.
Men f<irtidssorg gdr intet gagn.

Mi lyckan lyda hennes r6st,
vir drottnings, hon som nirmast Ir
och Argos' enda skijld och st<id.>>

Och inf<ir kiirens stoiska iidesdom:

:t":',:;1,,',"rffi ?;'":'"1'"?,r:-'lrdden'
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har Kassand * ba'ra 

:li::H :;';::l;::""::"""*"'
Hir kunde vi behova bide en och flera artiklar ftir sig f6t att riktigt

kunna karakterisera en av de sttirsta nyskapelser som igt rum i teatet-

historien, nlmligen den totala fiirendringen i teaterns andliga struktur,

som krisrendomens intride i vldden inneblr. Det grekiska odesdramat

hade lopt sin strlnga linje ut - det var instingt i en stram och kon-

1n.ntiorr'"ll lagbundenhet, som hade haft sin storhetstid och sina geniala

framst[llare, men som i sin determinism saknat miijlighet till inre for-

nyelse och vixt.
och si kommer kristendomen och sprlnger denna tillstlngda virld

i atomer och utvidgar i en svindlande grad miijligheterna fot teatetn,

liksom fijr mlnnisklns andliga liv <iver huvud. Inte si att de ftirsta

kristna bArjar med att fornya teatern - de har nog med att utbreda

evangeliet och dii som martyrer. Och Paulus, den strlnge intellektuelle

t"olo!.rr, har n1gra syrliga ord i sina brev om amfiteatern och cirkus,

,o* pa*irrrrer oss om att det var blodiga skidespel som igde rum pi
,r.rr"ln med hans klra trosfrinders lidande och d<id som den stora folk-

fiirlustelsen.
Men gtimd nigonsrans inne i kirnan av den nya religionen ligger det

e11 realit"et, som skulle komma att omskapa teatern och det andliga livet

i allmiinhet och lyfta bort den grekiska fatalismens tunga b6rda fuhn

det visterlindska medvetandet. Och denna livgivande och firrnyande

realitet ir - si mlrkligt det in kan lita ftjr moderna ciron - en dogm.

Den kristna dogmen om minniskans fria vilja, och om att minniskan
'ar ett si stort och ddesdigert visen att dess fria vilja svlnger mellan

frilsning och fortappelse, mellan evig godhet och evig ondska, it det

,o* i o"er..rtlig utsir,;ckning har befordrat hela den vlsterllndska kul-

ruren och aven skankt teatern en mlktig mirjlighet till utveckling.

Nu blir mojligheten till spinning pi scenen si gott som obegrinsad,

d;rtor att evigheten vibrerar med i varje val, varje girning och varje

replik. Det 1r 
-cletta 

som kommer till uttryck i scenbilden till det medel-

tiia mysteriespelet i all dess stiliserade forenkling: till vinster gapat det

helvetiska odjurets flammande kift, symbolen fiir minniskans miijlighet

att fdrlora sin djupaste lycka och bestlmmelse, och till h<iger iippnar sig

portalen in till den Eviga staden, symbolen fcir mlnniskans miijlighet

Itt i sitt val stiga htigt iiver stjirnorna in i en Guds eviga vinskap.

Mellan dessa tvi utspelar sig teatern och utspelar sig livet, ty detta

ir inte en diktad, fiktiv situation, utan allas vir lott: nu 1r skidespelare

och iskidare iterigen lemmar i samma menighet, fcirrittande sin gemen-
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samma liturgi i en och samma livets katedral. Det sktrnaste av medel-
tidens mysteriespel heter betecknande nog Det gawla spelet ow Enuar,
dvs. mysteriespelet om dig och mig. Och iskidarna yar si engagerade i
intrigen, att det otvivelaktigt visslades it Satan och appliderades upp-
muntrande it lrkeingeln Mikael.

Denna blandning av dramatiskt allvar och festivitas, som vi norrmin
kinner si vil till frin den poetiska utformning den fir i den medeltida
visionsdikten Drihnkufrd.et, ar si ikta kristen i sin grundstimning, i sin
sunda livsaptit, i sitt medvetande om att minniskans vandring dver av-
grunden ar ett bestickande aventyr, att den alls icke kunde tinkas
utanf6r en kristen sfer. Det finns knappast i hela den dramatiska lit-
teraturen nigot mera ikta uttryck f<ir den vildiga provins, som kristen-
domen pi si sitt erdvrat it det minskliga sjilslivet in Helenas ord i
Shakespeares Slutet gott allting gott:

>Vi iga ofta i oss sjllva bot
Som tiggs frin ovan. odeshimlens hot
Ger oss dock flltet fritt och himmar blott
Den sliies syften som ej insikt fitt.>>

Hir ir inte >>tidet>> llngre det grekiska f aturn, ett blint vacklande pi
en vlg, som lagts fram{or oss av krafter oklnsliga for varje piverkan,
utan det kristna medvetandet om en god och lycklig bestimmelse, som
ir ramen, den rymliga ramen, kring vir egen fria ging mot milet.

Och >person> 
- 

detta ord som vi Innu idag liser pi mittsidan i alla
teaterprogram 

- 
fir ddrfor si sminingom av kristendomens ursprung-

liga kulturmdnster en radikalt ny betydelse i morgongiva. Vi ir si
kristna inda in i mirgen av v&rt tlnkesitt t. o. m. i vir avfallna tids-
ilder, att vi helt har gl6mt den ursprungliga och bokstavliga betydelsen
av ordet: per sona 

- 
ordagrant: >enligt ljudet>; det var namnet pi

tnasken, vars hilighet skapade den >tragiska>> och <idesdigra rosteffekten.
Hir ligger nigot mycket typiskt och betydelsefullt gtimt. Frin den

grekiska kiir-maskens anonymitet till den stereotypa >personagen> i den
ursprungliga comrnedia dell'arte och derifrin vidare till >personen> i
modern kristen betydelse 

- 
den minskliga personen i all dess intima,

individuella mysterium 
- 

ir det en ling vandring. Och det ir kristen-
domen som har utstakat den fdr oss och visat oss riktningen utifrin sin
glada ocl, dristiga fcirvissning om att varje enskild minniska just i denna
sin individualitet 5r en kostbar och omistlig pirla i Guds krona.

Kristendomens fasta, objektiva normer i tillvaron, dess bestlmda mo-
raliska vlrdeomdiimen 

- 
art den med auktoritet och utan art tveka

kallar det goda gott och det onda onr och detta med en fdrferande tyngd
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- forhojer givetvis i svindlande grad dramats spinningsvirde. Tank

t. ex. pi 
-korrir"r..r, 

mellan Jago och Desdemona i Shakespeates Otbello.

Spinningen mellan dem ir inte endast den rent minskliga motslttningen

mellan ondrk" och oskuld utan djupare sett spenningen mellan Gud och

Satan i himlarummet. Minniskans liv och girning och val har meta-

fysisk och kosmisk resonans, ingir som detali i en gigantisk kamp pi liv
och dOd i universum mellan ljusets och miirkrets princip'

Svart Ir svart och vitt ir vitt, och nyanserna diremellan fi;rknippas

icke som i atskillig ledsam modern dramatik med en uppl<isande och

relativiserande benigenhet for ensidig psykologi, vilket oftast fiirflackar
bide den djupaste sanningen om livet och dramats konstnldiga vitalitet.

Nyanserna ,rrkrryt., tvirtemot till en helt annan uppfattning om kir-
leken in den som oftast ir vir rattfardighet ir och fdrblir rettferdighet

och som sidan ett heligt okrinkbart begrepp. Vad mlnniskan i sin frihet
valde, det valde hon och derefter skall hon ocksi d<jmas bide hir och

hinsides: 
>Rittens fasta hand

At vira egna llppar bjuder giftet,
Vi blandat.>

st6nar Macbeth (1,7) i sin frestelses fcirtvivlan.
Men kristendomen, efter att forst ha b6jt sig djupt och i vijrdnadsfullt

allvar infci,r rettfardighetens oavvisliga krav, sltter upp en h<igre instans

som ftidiiser bide mdnniskolivets och dramats mest pressande konflikter,

och denna hiigre instans heter barmhirtigheten. Det ir en gudomlig

egenskap. Gud ar barmhirtig dirf<ir att han lr allvetande och allsmiktig,

darftir a6 han ir allt detta som ligger i ordet Herre, Dominus, Seigneur.

Det ir nu lyckligtvis tolv hela ir sedan jag miste sli upp Portias

vackra, men ack! si uttr6skade lovsing till barmhirtigheten i Shakespeares

The Mercbant of Yenice till examen artium, si att jag nu iterigen kan lisa

den utan olustbetonade reflexer:

>Barmhirtigheten handlar ej av tving;
Den droppar som ett stilla regn frin himlen

V'dlsignar den som ger och den som fir'
Sttirst lr den hos de stiirsta; smyckar kung

Pi tronen mycket mer iin kronan giir'

Hans spira visar kraft av timligt vllde,
Ar mirket fiir ett v<irdat majestit;
Och skrlck och kungafruktan bo i den.

Barmhlrtighet stir tiver spirans makt;
I konungernas hjirtan tronar den

Den lr ett mlrke fdr Gud fader sjilv;
Och mest lik Guds ter sig all jordisk makt,
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Nir niden mildrar ritten. Dirftir, jude,

Fastln du krlver rltt, besinna vll,
Om r?itten fir sin ging' blir icke en

IJtav oss alla frllst. Vi be om nid;
Och denna btinen lir oss alla iiva

Barmhlrtighetens verk.>

I denna barmhirtighetens sublima forsoning bestir ijdesdramats sista

synres. Med kristendomen blir iidesdramat inte lingre blott och bart en

kamp mellan rett och orett, mellan gudarnas hemska lynnighet ocfi

mlnniskans stoiska resignation utan mellan det goda och det onda i till-
yaron. Pi diktningens likavil som pi livets skidesplats stiller kristen-

domen minniskans 6deskamp under barmhlrtighetens skydd. Och det

viktigaste av allt 'dr att den gor det utan att. avsvatja medvetandet om

de tvi vildiga antagonister, som strider om menniskans sjil: himmel

och helvete.

T eatern. soru skapelseakt

Den andra av teaterns evighetsdimensioner som vi skall fcirsoka att
virdera kunde man kalla teatern som skapelseakt. Hir ir vi iterigen
inne pi nigot allmlnminskligt i det andliga livets upplevelseformer,

som ocksi teologen frin sin speciella stindpunkt igenkinnande nickar
it, antingen han nu tr'ifrar pi det i den levande teatern eller i teaterns

teori och filosofi. Vi kan inledningsvis karaktlrisera det si hir: En av

de grundliggande impulser, som konsten 
- 

ocksi skidespelarkonsten -
tog med sig, di den briit sig ut ur religionen, var dragningen till en

riverminsklig existens, till att i en konstnlrlig upplevelse och yttring
overskrida det minskiigas lagbundna grinser och dirigenom nirma sig

det gudomliga.
Langtan efter gudomliggorelse 1r i viss mening minniskans allra

djupaste lengtan, och som kristen mlnniska och - 
a fortiori. - 

som

prlst Ir man givetvis iiverbevisad om att denna llngtan till en viss

grad verkligen kan infrias, nimligen genom det som kyrkan menar med

sakramentet, som djupast sett - 
!s11qrn de yttre skepnaderna: vatten'

br6d, vin 
- 

ar en delaktigg6relse i Guds eget eviga liv.
Men det Ir inte det som ar v&rt. lmne hir. Det som vi diremot ilnskar

pipeka ir, att konstens 
- 

ocksi teaterkonstens - djupaste motiv
kan uppfattas som en oavlitlig strevan efter att hiija sig upp till en

gudomlig existensform. Detta kan frir det fcirsta och mest omedelbart

ske genom att de begrlnsade individer, som vi 'dr,ligger en aln till vir
lingd genom att uppgi i ett samfund. Den troende vlxer i sitt kyrko-
medvetande liksom skidespelaren vixer ut i;ver sin egen begrinsade
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talang i en god ensemble. I gemenskapen 1r vi oss sjllva, men samtidigt

nigot" *.r, 
"derfi;, 

att vi bidrar till en storre kollektiv enhet, eller -
,,ori d.. heter i kyrkans gamla sprikbruk - lever i en mystisk kropp'

Men den arbetande konstniren gcir innu ett svindlande spring upp

mot Guds suverina livsform: han - den skapade - vill sjllv vara

sk"prr". och nir det glller skaparakten i konsten, kan skidespelaren i

e' iirrerlig.n begrensal, men icke desto mindre realistisk mening viga

gora Gerrelir' h.lig" ord till sina: >Och jag skapade minniskan till min

avbild. . .>

Jacques Copeau cit'erat nigonstans Cervantes' beromda ord om de

,fyr" iitt ,.* il"nko, vilande pe tyt^ bockar'>, denna enkla uppstillning'

,o* irrr" desti mindre stiller teaterns utiivare infirr en hel tinkt virld,
:som en gud pi skapelsens fiirsta morgon'

uHar'spritg"r f"rr.n fram i lustiga spring'>, fortsitter han"'medan

t.agedin iar.Lo. skrider tramit' med avmitta steg' Det iventyrliga

dalir rred i en virvel av tridgirdslyktor och vingars brus, medan myste-

riet oinskrlnkt fir behilla sitl majestat. Ja till och med det overnaturliga

kan stiga ned hir. Pi vir kallelse infinner sig hela universum, dessa tre-
fyra trappsteg ir nog f.or att vi skall kunna ge var och en av skapelserna

d"r^r reri^ pi"t, i hlrarkien: demonen, blomman, odjuret och - mln-

niskan, dess lidelser och dess gudar''>

Teatern som skaPelseakt. . .

Hir skulle det vara intressant att en ging, med avseende pi teatern

sorn konstart betraktad, anvinda det som den katolska filosofin - tho-

mismen med potentialitet - detta att de skapade tingen' inte

minst vi mlnniskor, b;r pA ett ofcirl<ist universum av mtijligheter inom

sig sjllva. Ftirlosninger, 
"'J 

d"rr" miijligheter, det att giira det potentiella

tiil i.orrk."t verklighet, heter just med ett ord som ir gemensamt fiir
{ilosofiens och teaterns sprik akt - ett sammantriffande som ir mer in
en tillfillighet. Ty *.d"r, vi famlar h?r i grinslandet mellan metafysih

och skides"pelarkonst, for att finna eventuella miijligheter till ett ackord

dem emellin, kan det vara limpligt att piminna om vad en av de stijrsta

teaterbegivningarna inom den tysksprikiga vlrldet' i vir tid, Max Rein-

hardt, en gi.rg gav utrryck f.ar pl grund av en liknande intuition. FIan

pekar pi tt"t "i, 
var och en av oss, bortom v&r individuella begrlnsning'

i"ktirkt gir omkring och bir dolt och latent i vira sinnen bela mitn'

niskan, rier,rrirk"r, i slatva hennes universella rikedom. Och skidespelare

1r just den, som ur detta miijligheternas ofcirlirsta djup kan mana ftam

vad han vill av det sant minskliga.
>vir alle rragen die Miiglichkeiten zu allen Leidenschaften, zu allen

schicksalen, zu allen Lebensformen in uns>>, skriver Reinhardt i sin
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Red,e i;iber den Scbauspieler. Arv, uppfostran, miljii, individuella upp-
levelser inskrinker oss frin barnets naturliga universalitet till dess mot-
sats, den noga bestlmda och tringt begrinsade minniskan. Men bakom
den lilla minniska vi Ir stir ett grinslcist persongalleri passivt vintande
inom oss. Och skidespelaren ger successivt hela minniskan liv inom sig
sjilv, ideellt sett er han den actor sorr, skenker aktuellt liv it allt det
som hos oss andra 1r och fitrblir passivitet, scimn, ofdrl6st och poten-
tiellt liv.

Hir ligger enligt min ringa uppfattning den djupaste minskliga f<ir-
bindelsen mellan kristendomen och teatern. I kristendomens viirldsiskid-
ning stir Kristus i centrum sorr' perfectus bomo 

- 
den fullkomliga"

universella och helgjutna mlnniskan 
- 

obegrinsad i sin fria utveckling.
Det inneblr, att. all teaterkonst, som fcirmir hoja sig upp till det uni-
versellt mlnskliga, n<idvindigtvis har en religiris karaktir, oavsett dess

rent tematiska innehill, oavsett det som forsiggir pi scenen.

Det religidsa i konsten d,r ju p3" det hela taget inte ftjrst och frimst
ett spcirsmil om ett religi<ist imnesval utan om universell kvalitet. All
sakral konst ir religicis, men all religios konst ir inte sakral. Det ir
detta som (till exempel) lr orsaken till att just den fromma gortkiips-
litteraturen frin de ligkyrkliga bokf<irlagen fcirmodligen lr nigot av
det minst >kristna>> som publiceras i vira lender.

Skidespelaren iterskapar i viss mening individernas orikneliga ming-
sidighet, si som de myllrar fram ur Guds skaparhand. Skapargirningen
i strlngt metafysiskt avseende 

- 
det som Genesis iskidligg<ir si talande

genom 
^tt. 

sagai minniskan ir >skapad av stoft>, dvs. av ingenting 
-Ir ett gudomligt prerogativ. Minniskan skapar alltid av ett rimaterial,

och skidespelarens >rimaterial> rir gudsbilden inom honom sjilv, sjilens
outforskade mikrokosmos. Han verkliggor, si lingt hans begivning och
arbetsdag ricker, i fdrestdllnin.gens ofullkomliga, prekara och <idmjuka
form det som ir Kristi urisen: perf ectus buno, den bela minniskan.

Vi fattar och framstiller styckevis det universella, Kristus iir det
universella var sekund av sin existens. Det Ir f<irmodligen en av grun-
derna till att alla sceniska framstillnin gar ay Kristus giir oss si besvikna.
Det finns givetvis inget sitt att >spela> Kristus pi, som verkligen fyller
rollen, och det finns bara etr s;tr att spela den pi, som inre direkt frir-
rider den: det'dr detta som kyrkan iakttar och gor oss uppmlrksamma
pi i helgonens liv.

Aterigen finner vi en bekrlftelse pi det som Max Reinhardt nigonstans
slger om den stigmatiserade som en fcirebild, nlr det glller inlevelsen i
en annans odesvig. Hlr gir sjllva inlevelsens mdjliga grlns, och si
miste det faktiskt vara: priset for att >spela> den universella minniskan
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Ir spikhilen i hand och fot. I sin yttersta konsekvens ir Skaparen ocksi

den lidande F<irlossaren, pi teaterns som pi livets skideplats.

Det iterstir oss lnnu att betrakta tvi andra av teaterns evighetsdimen-

sioner: teatern som poesi och teatern som vig verkligheten. Men dirom
en annan gEng.

H allu ar il Rie ber -Mo bn OP

TILL EN TVIVLARE

Fiirnimmer du icke den tysta tillvixten?
Kinner du icke att v&r kerlek lr i vardande?

Vi forbriit oss, du och jag.

Men nlr tiden 5r mogen skall r?iddningen komma.

Klarare skall vi se vira kiras pliga
och med forliist <imhet vira fienders niid.

Di slocknar virt hin.
Stilla tages vir avund ifrin oss,

vir hlftighet d6r bort.
Di spirar blott goda ord ur vir tystnad.

Och i den stora omvandlingen

- ner vi giir vir innersta goda vilja -di skall ltiftenas halt uppenbaras.

Starka strilar skall belysa virt lidande

och vi skall mlrka
om vi funnit frllsningens vig.

(lobannes 7:17)

Birgit Lange
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EN NY VARIANT AV BEKLATT
KRUCIFIX

et finns itminstone fyra om inte fem helt olika sltt att framstilla
den korsfiste Kristus med hel kladnad. De har varken bysantinskt

eller romanskt ursprung.
Det var f6rst pi hiigmedeltiden, som det biirjade bli brukligt ';tt 

gota

realistiska framstlllnin gar ay den korsfiste Kristus.l De kristnas vordnad

fiir den korsflste Frilsarens person har vil hir varit den avgtirande orsaken.

De har kanske ocksi tvekat att for mlnniskor av en annan trosuPpfatt-
ning, som de ville vinna filr kristendomen, visa den korsfiste Aterlosaren

som den >fiirbannade, upphingd p& td> (Gal. 3 t L3).2 T. o. m. de fram-
stillningar frin f<irsta hilften av 400-talet - 

de en smula kinslol<isa

skulpturerna p& portarna till S:ta Sabina i Rom och en elfenbensplatta

i London3 - 
der Kristus endasr iir ikledd en smal, framtill nedfallande

gcirdel och inte hinger utan star pi korset, blev senare ftrrbjudna4.

I den bysantinska konstens relativt sena framstlllningar av Kristus pi
korset Ir han diremot kledd i ett rikt draperat, landklade. Si avbildas

han stindigt pi miniatyrer, mosaiker och i elfenbensplastiken under
komnenentid.

Frin och med tO0-talet finns det i Italien, t. ex. i Ravenna, i Santo

Stefano Rotondo och i S. Apollinare in Classe i Rom och i kyrkoskatterna

frin Bobbio (G. Celi SJ Cimeli Bobbiessi. Roma 1923) och frin Monza

(A. Colomboz I dittici eburnei. e le atnpolle metallicbe della basi.lica reale

di. Monza. Annwario del ciai.co Li:ceo Zucci. Monza 1934) ett' annat sltt
att iskidliggcira den korsfiste Frilsaren: den segerrike Kristus framstilles
i halvfigur, antingen i korsets sklrningspunkt eller dver ett tomt kors.

Pi absidmosaiken i S. Apollinare in Classe giller det inte ett korsfistelse-
motiv utan en framstiillning av Kristi f<;rklaring pi berget Tabor. Bly-
fodralet frin Bobbio eller Monza-ampullen glller uppenbarligen en kors-
fastelseframstillning. Forklaringen till detta sitt att framstilla korsfistel-
sen och den djupare motiveringen till absidmosaikens i S. Apollinare in

t Se S. v. Twickel: Die Darstellung des Cruzifixus in anatorniscber Befuachtung.
Miinster 1911 (Diss.), bild 1-3.

' Se G. Jerphanion: La re|risentation d.e la croix et du Crucifix i La aoix des monu-
ments, bd. 1. Paris-Bryssel 1930, s. 138-154, med minga goda illustrationer; J. Reil:
Die friibcbristlichen Darstellungen der Kreuzigang Cbilsti. Leipzig 1904.

"'Volbach: Ellenbeinarbeiten der Spdtantike und des friiben Mittelalters, 2:a uppl.
Milnz 19J2, s. 60, pl. 3J n. 116,

n Mon. Germ. Hist. Scrifi. Rer. Meroaingiacarurn, tom. 1, s. i01.
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En ny uariant aa bekJaft kruci'fi.x

Classe bida motiv miste man s<ika i den syrisk-palestinska iisterns tanke-

v5rld. Blyfodralen frin Bobbio och Monza-ampullerna lr framstlllda i
det heliga landet fiir pilgrimer och iterger i bild det som enkla munkar

och lekmin i dessa trakter och p& den tiden ansig rltt och billigt. Vad

betrifiar absidmosaiken, miste nog E. Petersons hlnvisning till syriskt

ursprung anses vara avg6rande.6

I frimre Asien ansigs det pi 100-talet uppenbarligen ol'dmpligt att

framstllla Kristus dO"rrJ" pi korset. Nigot senare lndrades denna instill-
ning just inom detta omride. Detta ger oss anlednin 8 afi 1p,l:. om den

fitr;a ryp av krucifix, dir Kristus ir framstllld bekledd och stiende pi
korset.

Medan man hir ofta avbildar de bida r6varna i brutal nakenhet, hing-
ande pi en pile, utan tvirbjilke, en s. k. forca - som t. ex. pi fresken

i grottkyrkan i Mavroudjan i Kappadokieo -, stir Kristus pi ett kors

-.d.rtrira.ktaarrnar och huvudet biijt en smula it h<iger. FIan Ir iklidd
en ling, m<irk, Irmliis skjortliknande klldnad, prydd med tvi vertikala

vita band, ett s. k. colobion.G Det mest kenda exemplet pi detta motiv

finns i Rom pi en fresk i S. Maria Antiquas vinstra sidokapell.T Den

hirstammar frin mitten av 700-talet'.
Den mest kanda miniatyren med framst?illning av den korsfiste Kristus

i colobion finns i Florens i den s. k. Rabulas-codex, som skrevs ir 186 i
Johannesklostrer i Zagba i Mesopotamien av en munk vid namn Rabulas.8

F. Macler, som ir den ende som hittills har agnat dessa miniatyrcr ett
ingiende srudium, siger om denna handskrifts olika miniatyrer: >Je ne

me risquerais pas )r aborder la question 6pineuse de la date des enluminures

de Raboula. Il me semble qu'elles ne sont pas contemporains les unes des

autres et que, soit par dessin, soit par le coloris, elles doivent 6tre report6es

) des {poques trds diffdrentes.>e Han betvivlar dlremot inte, att de har

syriskt och inte bysantinskt ursprung. Det finns jlmte Rabulas-codex en

rad tidiga, mest syriska codices, i vilka Kristus blr en mer eller mindre

stiliserad colobion. (Se Miller: Recbercbes su.r l'i.conograpbie de l'Euangile.

Paris 1916, fig. 424, 42t, 447' 460.)

Aven i den kyrkliga smikonsten finns det minga exempel pi motivet

Kristus pi korset, kltdd i colobion. G. Sotiriu visade under ett ftiredrag

u E. peterson: La croce e la fireghiera uerso Oriente i Efihemerides liturgicae, bd, LIX
(194i) Rom, s. J2-68.' u G. D" Jerphanion: Les iglises ruftestres ile CaLfiailoce, tom. II. Paris 1935, s' 222-
224, fig. 91, pl. 176, l.- /\f" de'drtoeisen: St. Marie Antique. Rom 1911, pl. XXXVI, XXXIX, s. 120, prlan

n. 19. Se dir ocksi andra liknande romerska viggmilningar.-- ;-O"" 
"y"rr. tita." av denna miniatyr finn-s*i katalJgen-till Mostra storica nazionale

ilella Miniaiura, Roma (nov. 19i3 - 
juni 19i4). Florens, pl. 2.

n F. Macler:-RaboulaMlq6 iMelanges charles Diebl,bd. II Art Paris 1930, s. 81-97,
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pi den nionde bysantinistkongfessen i Saloniki en mycket skadad ikon,

daterad till 700-talet och hirstammande frin Sinaiklostret, som alldeles

motsvarade fresken i S. Maria Antiqua. I Sancta Sanctorum-skatten i
Museo Sacro i Vatikanbiblioteket finns ett skrin, vars lock ir prytt med

intressanta milningar. Det hirstammar frin Palestina och er daterat till
700-talet. Pi lockets mittfilt ser man en framstillning av Kristus pi
korset, kledd i colobion.lo Det finns i samma museum ocksi ett kors i
drivet guld, pi vilket Kristus stir pi korset iford colobion (Bibl. Yaticana,

Museo Sacro n. 612_3I). Museo Sacro lger ocksi ett relikskrin i metall,

vars lock dr prytt med en i niello utford, starkt stiliserad framstlllning
av den korsfiste Kristus i colobion (n. i990). Precis samma motiv finns
pi ett pectoralkors, som nu finns i staden Providence i U.S.A.11 Ett
vlrdefullt pectoralkors med samma framstillning finns ocksi i katedralen

i Monza. De liknar alla lika mycket den ovannlmnda miniatyren (G. Mil-
let, s.o. fig.425). Det finns ocksi stcirre elfenbensarbeten med detta
motiv.12 Vi klnner ocksi till ett stort antal pilgrimskors uppenbarligen

hirrcirande frin folkkonsten i Palestina frin tiden mellan 500-600-talen
fram till 1300-talet, vilka alla pi ett ganska tafatt och grovt sltt iterger
den korsfiste Kristus.ls Bide vad betrafrar Bulgarienla och Ungernls f<tre-

ligger utf<irliga studier i detta imne.
De hittills beskrivna konstf<iremilen hirstammar alla frin Syrien-Pale-

stina och 'd.r daterade till slutet av i00-talet till 70O-talet. De tillh<ir alltsi
visserligen orientaliska om en inte, som man ofta alltftjr litt velat giira
gillande, den bysantinska kulturkretsen.

Men det finns ocksi nigra framstillningar av den med colobion kladde

Kristus som uppenbarligen inte hirstammar frin det <istra medelhavs-

omridet. Till dessa hor tvi guldkors, som man nlstan skulle tro tillhcir
samma italienska verkstad - 

det ena 'it frin Palestrina vid Rom och

fcirvaras nu i Vatikanens Museo Sacro16, medan det andra f6r kort tid
sedan kom till British Museum [The British Museum Quaterley, Vol. XV

'o H. Grisar: ll Sancta Sanctorum ed il suo tesoro sacro. Roma 1907, s. 164-158; F.
Volbach: ll tesoro ilella Capella Sancta Sanctorum. Citti del Vaticano 1941, s. 18, pl.- 14.

" Musettrtn of Art, Rhode Islantl School of Design, Prouiilence, Museum Noles, Vol. 9,

n. 3, mars l9t2: R. Berliner: A Palestinian Reliquary Cross of ,about 59-0, fig, l.
" Se \f, F. Volbach: Elf enbeinarbeiten iler Sfiitantike und des friiben Mittelalters, Zzt

uppl. Mainz 1952, n. L58, s.76, pl' 1i8 samt d-ir angivna hinvisnlrgar.
'^B \tr. F. Volbach: Mittelalte;licbe Bildtaerke aus ltalien unil Byzans, pl' 9, n.2507,

6414,s. l4Sf.;Lj. Karaman: PregledlJmjetnostiaDalmacyi.ZagreblgS2, bild 32.

'n-Kr. Mijaiev: Palestinski krilstoue u Bolgariid i Godiinik na narodniia Muzei za 1921

goil. Sofia 1922.Fransk sammanfattning s. i9--89.-- 6 M. von Bariny-Oberschall: Bysaitiniche Pektoralkre_uze, aus un,garisclsen Funden 7

Forscltangen zar Kunstgeschichte 
-und 

cbristlicben Arcbiiologie, bd. II, Milnz 1953,
s. 207 fi.

tu F. Volbach: La croce, lo suilufrlo nell'orifeceria sacra. Citti del Vaticano 1918, s,7,
fis,. 2.
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En ny uariant aa beklatt hrucifi'x

(London tg52) s.76,Pl.xxxlv b.]. utf<irandet verkar barbariskt och

tafatt. Men ocksi bysantinska konstnlrer har i enstaka 6all vl.gat sig pi
detta >obysantinska> sltt att framstilla Kristi korsfistelse. I utstillnings-
salen i Bibliotheca Marciana i Venedig finns pi ett bokband frin 1000-

talet en emalj med en framstillning av Kristus pi korset i colobion. Ett
par liknande miniatyrer finns ocksi frin de omriden, der den iistliga

konsten haft inflytande, framf<ir allt i de ottonska handskrifterna f.rin
s<idra Tyskland.l? De hlrstammar frin tiden omkr. ir 1000 och ir en-

samma i sitt slag bland mingden av andra {ramstlllningssltt. De bevisar

dock att detta sitt att framstella Kristus den korsfiste ocksi fann gen-

klang i den visterllndska kulturkretsen. Hit hOr ocksi de s. k. Maestad-

korsen frin norra Spanien och frin s<idra Frankrike. De finns i stort
antal i museet i Vich i Katalonien. Krucifix av detta slag finns ocksi pi
Starens Historiska Museum i Stockholm: tvi sena emaljkrucifix fram-
stiller Kristus i konungslig drikt med krona pi huvudet.l8 De har kom-
mit till Statens Historiska Museum {rin tvl olika orter i Linkcipings stift.

Uppenbarligen hade den konstnirliga id6en att avbilda Kristus klidd
pi korset inte helt fijrsvunnit efter den syriska typens upphiirande, trots
am man oftast begagnade sig av den mittemellan liggande losningen att
framstllla Kristus med landklide. Men denna id6s konstnirliga forverk-
ligande skiftade efter olika lenders och konstnirers egenart. Det finns
emellertid bland mingden av olika l<isnin gar ay detta problem en som

itminstone vad betrlffar det mellaneuropeiska kulturomridet itnjcit stcirre

popularitet i"n andra. Vi kommer nu in pi den andra typen av fram-
stillningar av bekladda krucifix. Denna speciella ryp tillhdr inte cisterns,

utan vesterlandets, sirskilt den italienskt-tyska religiiisa uppfattningen.
Alla framstillningar av denna typ dr nira besliktade med >Volto

Santo> frin Lucca. Efter vad som ovan sagts er det uppenbatt, att iag
med Stockbauer, Kunstgeschichte des Kreuzesle, inte sitter denna tr'a-

skulptur ftrre 900-talet. Enligt min isikt har den inte nigot orientaliskt

drag, varken bysantinskt eller syriskt. Det finns inte ens nigra avhgsna

paralleller till denna typ i det kristna iisterlandet. Diremot finns det i
Siena en stor torso frin omkring 900-talet, som saknar hals, huvud och

tiverdelen av briistet. Den har senare restaurerats pi ett delvis mycket
oskickligt sitt. Den var htisten 7952 med pi den romerska utstillningen

u Deutscbe Buchmalerei uorgotischer Zeit. Klnigstein im Taunus 19J2. Einleitung von

3. Boeckler, pl. Z6 och ll. Andra exempel i ProPyliien-Kunstgeschicbte, bd. II, s. 3.01,

307.
'i Stockholm, Statens Historiska Museum 2264:34,_ 2264:-3f . F,tt liknande exemplar

frin Kaialonien'hos G. Schntirer: Uber Alter unil Herkunf t iles Yolto Santo uon Lucca i
Rinxcbe Quartalschrif t, irg. XXXIV, Freiburg !92!, s. 302 lf. och pl. XI.--";--S.""t6"""r, 

KooitgttcEichte des krrntet. Scha{fhausen 1870, s. i6t eftet G. Schnii-
rcrt IJber Alter und Herkunlt des Yolto Santo, s. o' s. 300.

tt 
- 

s63o?4 Credo, 37:e 5rg. Nr 4. 1956 t6t
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>Delle tavolette di Bicherna e della scultura lignea di Siena (n. 34)>.
Dess ursprungliga delar 'ir helt och hillet identiska med motsvarande delar

pi Volto Santo. Dirmed faller ett av Schiirers viktigaste argument fdr
Lucca-skulpturens orientaliska ursprung, nimligen dess egenskap av en-

gingsf6reteelse i det italienskt-romanska kulturomridet. (G. Sch0rer s. o.

s.293.) Korset har sikert venererats i Lucca lingt fore biirjan av 1100-

talet, annars skulle det slkert inte funnits ett kapell till dess dra fr5.n

1100, som piven Paschalis tvi samtidiga urkunder visar. (G. Schiirer s.o.
s.277.) Det finns ganska minga sidana stora trekors frin 1000-talet
t. ex. i Ringelheim nira Hildesheim frin den helige Bernwards (dod 1022)
tid.20 De utmlrkande slrdragen f<ir korset i Lucca ir blott den lingirmade
klidnaden, som faller i symmetriska veck med ett framtill nedfallande

dubbelt grirdelband och huvudformen med i linga valkar nedfallande hir
och skigg och - itminstone vad 1100-talet betriffar - k1qn2n.

Det Ir svirt att slga, men sjilv anser iag det hogst tvivelaktigt, att
den italienske bildsnidaren hade ett liknande konstverk som forebild,
nir han skapade detta misterverk. Jag skulle hellre tlnka mig, att det
var en religi<is grundtanke, som han sett fcirverkligad i Rom i nigon bild
frin Syrien eller Palestina, och som han sjilv scikte f<irverkliga utifrin
andra konstnidiga fcirutsittningar. Man miste verkligen erklnna, att han
lyckats pi ett utomordentligt sett. Det fromma folket har kanske klnt
den orientaliska ursprungs-id6n i detta for dem frimmande framstill-
ningssitt. Dlrifrin har de lltt kunnat glida civer till uppfattningen om
att hela krucifixet .var ay risterllndskt ursprung. Och si har legenden
uppkommit, att Volto Santo skulle ha varit ett orientaliskt arbete.

Korset frin Lucca har haf.t, stor betydelse f<ir det vesterlendska from-
hetslivet. Jag skall inte her taga upp alla hithiirande frigor t. ex. S:t
Kiimmernis. Det ir redan behandlat pi ett utomordentligt sltt i annat

sammanhang. (G. Schiirer, J.Pitz Sankt Kiirutnernis und ,Volto Santo>,
Diisseldorf L933.) Jag skulle bara kort vilja visa denna speciella krucifix-
typs utbredning norrut. Det mest kinda och mest betydande krucifix,
som tillhiir denna Brupp, ir det s. k. Imerwardskreuz i Braunschweig.2l
Detta anses med sikerhet .vara bestlllt av Henrik Lejonet for hans kyrka
i Braunschweig. Vad betrdfr.ar kroppshillningen och klldnadens draperi-
behandling ir det en nestan exakt kopia av Volto Santo. Aven huvudets
typ,liksom hir och skiggprydnad, ir desamma. Dock dr sjilva utf6randet
pi Braunschweigkrucifixet mera nordiskt stiliserat in dess motsvarighet
i Lucca. Denna sllktskap mellan dessa bida krucifix Ir inte f<irvinansvlrd

" R. ,V"r*berg; Das Ringelbehner Bernuardhreuz i Zeitscbrif t liir Kunstuissenscbaf t,
bd. VII. Berlin 19J3, hefl.€ t/2 s, l-24.* Se A. Fink: Das lneruardkreuz i Das Miinster, fug. ll, 1949 Miinchen, hif.te 9/10,
s. 270 fr. med 4 bilder.
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nir man betlnker, att Henrik Lejonet hirstammade pi m6dernet frin
Ferrara. Den utgtir dessutom ett bevis for den stora veneration, som

Kristus frin Lucca itnjot i Italien redan under fiirsta delen av irhundradet.
Fr&n slutet av 1100-talet och den allra f<irsta b<irjan av 1200-talet

finns det elva andra liknande krucifix framfor allt i Niedersachsen och

Vestfalen.2z Ett av dem hirstammar frin Dingolfing i Alt-Bayern. Aven
i Skandinavien finns sidana kledda krucifix.2s Pi Statens Historiska Mu-
seum i Stockholm finns tvi trikrucifix av denna typ, som kommit frin
kyrkorna i Forsby, Skara stift (SHM 799:21) och Viversunda, Lin-
k<ipings stift (SHM 250:24). Dessa bida kors har av svenska konsthisto-
riker placerats negot tidigt, redan omkring 113i (?) och 1110 (?). Bide
Imerwardkrucifixet och de bida svenska krucifixen bar fordom kronorl
pi de sistnimnda finns de fortfarande kvar, om de <ivriga tyska krucifixen
saknar jag uppgifter. Jag skulle kunna tlinka mig, att de westfaliska

kdpmln, i vilkas hander handeln i dstersjiiomridet ursprungligen lig,
iven grundlade en kyrka i Novgorod med en liknande klidd Kristus-figur.
Lingt fijre den tid, de vcirdandet av den historiska heliga Parasceve

(Pjatnica), en tessalisk jungfru, nidde Novgorod, venererades detta kru-
cifix som en kriint kvinnlig martyr 

- 
vilkens liv och lidande emellertid

ingen vet nigot om 
- 

ett slags Pjatnica (Parasceve) alltsi. Men de tyska
kcipmlnnen i sin tur fortsatte att kalla samma krucifix den helige Frydach
(den heliga fredagen). Om nu dessa kcipmln hade trott, 

^tt 
S:ta Pjatnica-

kyrkan i Novgorod, dar de erlade sin skatt, varit invigd it ett kvinnligt
helgon, hade de nog antingen anvint en ufcirtyskning> av det slaviska

namnet 
- 

och detta ocksi pi ligtyska 
- 

eller itminstone valt femininum
istillet fiir den maskulina formen >den helige Frydach>. Det fdrefaller
mig alltjimt troligt, att vi hlr pi slavisk mark har att giira med en fiire-
teelse liknande den som i Mellaneuropa forde till vtirdandet av den heliga
Kiimmernis.2a

Dirmed ir det sagt, som i denna korta uppsats skall slgas om den

andra typen av beklldda krucifix.
Den tredje typen av sidana framstlllningar ir av rent skandinaviskt

ursprung. Vi kan bara namnge ett fatal av dessa, men de ?ir fullt till-
rlckliga for vira syften. Det mest betydande och mest gripande exemplet
finns pi en runsten frin den danske konungen Harald Blitands tid (9t0-

" Enl. venlig upplysning av Herr Dr Vesenberg, Amt des Niedersichsischen Landes-
konservarors Flannover d. d. 8.VIII. r9t2.* FI. Bugget Den kjortelkl.edte Kristus fii Korset, Miscellanea Viclarosiana 1929 var
tyvlrr inte tillg?inglig fiir mig i Rom.

'n Se hirom f<trfattarens bidrag: >Die heilige Grossmirtyrefin Parasceve zu Gross-
Novgorod>> i Orientalia Christiana Periodica bd. XII (1945) Rom, s. 381-387. Jiimftir
vidarl den hOvligt avbdjande recensionen av P. Johansen i Hansische GeschicbtsblAfier,.
irs. 70 (l9Jl) s. 188.
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986) iJellinge pi Jylland.'zs Aven her er den kors{iste Kristus framstilld
med utstrlckta armar men utan kors. Endast en slinga av vixtornament
visar, att Frllsaren inte ster fritt utan dr f.iittrad - en liknande anord-
ning finns ocksi pi ett litet hingkrucifix i silver pi Statens Historiska
Museum i Stockholm (SHM Inv. nr 100). Fcir den tidens nordgermaner

var det otinkbart, att >Vite Krist>, segraren <iver liv och dod, skulle ha

d<itt pi skampilen. Aven det ildsta pi svensk jord funna krucifixet frin
Ansgars tid (omkr.850), utfiirt av pirlor och silvertrid, som hittades

i en grav pi Bj<irko, visar den segrande och inte den lidande Kristus
(Bjrirkii, grav 660, SHM Inv. nr. l9l7:42).

Liksom Kristus-figurerna frln 'syrien och Palestina, Kristus frin Lucca

och de, som utfdrts med Lucca-krucifixet som f<irebild, ar iven Kristus-
gestalten frin Jellingestenen kledd. Hans drikt utgors emellertid varken
av en lrmliis colobion eller en veckrik drikt, forsedd med irmar och

sammanhillen av ett bilte, utan av en knikort klidnad med irmar, som

Ir skurna mycket vida upptill. Den ?ir prydd med stiliserade tvir- och

lingsg&ende veck. Fluvu det dr under glorian smyckat med en kraftig
hirkrona, liknande den man ser pi en schweizisk kam6, som framstiller
goternas konung Theoderik. H. P. Schramm har pi ett genialt sitt pivisat
detta i ett fdredrag @pril L954) pi Tyska Historiska Institutet i Rom.

Anda tills fcir en kort tid sedan kunde man se en flrglagd kopia av Jel-
lingestenen pi Nationalmuseets gird i Ktipenhamn. Pi denna kopia var
de ovannimnda detaljerna tydligt skiinjbara.

Pi Statens Historiska Museum i Stockholm finns nigra mindre pil-
grimskors som liknar de ovannimnda krucifixen frin Palestina. Tvi av

dessa ir sikert av bysantinskt ursprung. Deras fyndorter dt tvl byar pit
Gotland. (SHM Inv. nr 3rV4, 2976.) Genom urkunder frin Gotlands

lldre historia'tu det klnt, att Gotlands sj<ifarande bondebefolkning hade

f<irbindelser med 6st-Balticum, der det fanns minga bysantino-slaviska

kristna. Det 1r alltsi inte f<irvinansvirt, att man iven i det arkeologiska

fyndmaterialet fir bevis fiir dessa fcirbindelser. Tre andra smi kors (SHM
Inv. nr. 729,3491, l32tZ) ir uppenbarligen gjutna i Sverige. Tvi av

dem visar pi bida sidor samma framstillning av Kristus pi korset. Det
ena av dem ir upphittat pi Gotland, det andra i Blekinge. Det tredje,
som har upphittats i Gistrikland, ir pi baksidan prytt med linjeornament.
Alla dessa tre kors har en timligen grovt utfdrd Kristus-kropp med ett
fdr stort, illa modellerat huvud, osedvanligt stora hender och en ganska

egendomlig kladsel. Armarna sitter i knappt antydda 'irmar.6ver krop-
pen hinger en klldnad, som ir tudelad 6ver knlna, medan den pi rygg-

'Se t.ex. L. F, \fimmer: De ilanske Runemindestniitk-er (1893-1908). Vol. I' 2'
s.21; se ocksi \f. Flolmquist, Stockholm: Yiking Art in tbe eleaenth Century i Acta
Archiologia, vol, XXII (tllr1 Kopenhamn, s. l-iO, The Jellinge stone s. 1-14.
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sidan uppenbarligen ricker inda ned till smalbenen. 6ver skuldrorna lig-
g"" brnJ, ,o* korr", sig iiver br6stet och gir ned under armarna' Aven

o* lerrd.rn a g|r ett band. Det ir svirt att fiirste, vad dessa band skall

f<irestilla. 6ver Kristi huvud ir i tvi fall fist lnnu ett litet kors. Ett
liknande kors, endast betydligt stiirre, finns i stiftsmuseet i Paderborn.

Det Ir hittills Innu oklart, varifrin och pi vilken v5g det kommit dit.

En sak ir tydlig: de mlnniskor, som bar dessa krucifix, ville inte se

Kristus obekladd utan med hel kliidnad. Det konstnlrliga resultatet av

deras bemcidanden ir, det miste man tillsti, inte si storartat. De dr alla

d,^terade till omkr. 61 1000. (Den relativt ofta iterkommande upprep-

ningen av deras sirdrag visar, att det inte dr frigan om enstaka exemplar,

utan om en speciell typ.)
Det vore kanske pi sin plats, att her even behandla de ovannimnda

emaljkrucifixen frin Limoges och den s. k. katalanska Maestad-tyPen.

Vi f<irbigir emellertid denna sena framst?illning av den bekladde Kristus

pi korset och <ivergSr tili ett kors av guldbleck, hlrsrammande frin
Mindt" Asien, som iiver en konsthandel i Aten kommit fiirst tillAmerika
och sedan till Sverige och som numera Ir den katolske biskopcoadjutorns

pecroralkors. Det daterar sig till 1000-talet eller senast 1100-talet och

hlrstammar frin ett omride som samtidigt var under syriskt och bysan-

tinskt inflytande. Det lr fiirmodligen en engingsf6reteelse.

Krucifixet, som ir utfort i drivet guld, lr 7 cm Lhngt' och 6 /, '
brett. De fyra korsarmarna lr en smula bredare i'andarna in i mitten.
pi den rivre korsarmen finns en lisanordning f6r en kedja. Korset lr
ung. r/2 cm rjockt och ihiligt. Pi baksidan finns i korsarmarnas skir-
ningspunkt en 2 /z cm stor korsformad iippning, som slkert tjinstgjort
som behillare f<ir en korsrelik. Pi baksidan finns i varie korsarm ett
bysantinskt kryptogram omgivet av en ring, pi korsets framsida en fram-
stillning av en bekladd Kristus-figur med vigri',tt utstrlckta armat.

Liksom pi det syriskt-palestinska guldkorset i Vatikanen Ir egentligen

bara korsets tvirarm tydligt utformad. Den vertikala korsarmen kan bara

svagt urskiljas 6ver den korsprydda glorian och den klassiskt utformade

korsdverskriften J.-C. X.-C. med det civer detta placerade fcirkortnings-
tecknet. Medan pi Vatikan-krucifixet Frilsaren stir med genomborrade

fiitter pi fotbridan, Ir denna Kristus-figur fristiende utan tecken pA

spiksir pi en jordhdg - uppenbarligen Golgata. Fastin fiitterna tycks

sti stadigt pi jorden, ir benen olika modellerade. Det vinstra benet tjinar
som >standbein>>, medan det h<igra av den iiverliggande klednaden att

doma 16r sig friare som >spielbein>>. Dessa b&da ej samordnade ben- och

fotstlllningar i,r i ankelhOjd itskilda genom ett veck av klidnaden. Hin-
derna har de karakteristiska isolerade tummarna' som man ser pi de
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svenska smi krucifixen, men inte pi de framstillningar, som ir beslak-

tade med krucifixet i Lucca. Hlnderna ir genomborrade av tydligt
synliga spikar. Det alltfor stora huvudet er biiit it h<iger. Det liknar
mycket en orientalisk Kristus-framstlllning i en katalog <iver elfenbens-
arbeten av V. F. Volbach26 med de nigot grova dragen, starkt fram-
skjutande nisa, stor mun och den rikliga, mot axlarna nedfallande hir-
vlxten. Det lr inte nagot tvivel om att alla dessa drag pekar hin mot
Syrien eller Mindre Asien. Krucifixets mest utmirkande drag'ir emellertid
den korsflstes kladsel.

Denna Kristus-gestalt blr inte en ling skjortliknande, slitt ne{fallande
irmlcis colobion, inte heller en linglrmad konstrikt veckad klidnad,
sammanhillen i midjan med ett bllte, som nistan piminner om en latinsk
alba; inte heller bir han ett av de tygstycken, som de skandinaviska
krucifixen visar, och Innu mindre nigon slags kunglig praktklidnad,
som de sydfranska och nordspans'ka triumfkrucifixen. Han bir en lrmliis
kliidnad bestiende av tvi olika tygstycken. Ett av dem liknar avllgset
en colobion - med undantag fdr den ovan angivna klidnadsdraperingen
vid anklarna. over denna kliidnad har lagts ett tygstycke, som 'ir draperat
f.ramfor brostet lnda ned till figurens knin. En flik av klidnaden hlnger
iiver Kristus-figurens vlnstra skuldra. Samma tygstycke omgirdar figu-
rens htrgt liggande midja. Denna klidnad 96r detta krucifix till en ny,
hittills obekant variant av den bekliidde Kristus pi korset.

De fyra skiildarna med kryptogrammen Ir rent bysantinska. Pi den

<iversta stir KYPIE, pi den vinstra: BOH@[et], pi den htigra TOV )OY
AOYAOY, alltsi: >Herre hjllp din tjlnare.> Men inskriften pi den fjerde,
undre skiilden erbjuder stcirre svirigheter. Den fcirsta delen gir ldtt att
tolka som Irrrfu]vvou rou (enligt vinlig upplysning av P. V. Laurent
A. A., Paris). Om man l5ser den vertikala birden frin hoger till vinster,
kan man kanske tyda: Nor0[a]Prou, alltsi en imbetstitel: Johannes,
notarien. Att bokstaven Alfa saknas i >Johannes> ir inte fiirvinansvlrt,
ty fcirkortningen frrr fiir Johannes ir mycket vanlig. Di rou stir tydligt
utskrivet, kan egentligen bara en titel folja efter, t. ex. en lmbetstitel
som notarius. Pi si sltt vill ocksi P. Laurent tyda detta kryptogram. Men
dessa bokstlver skulle ocksi kunna tydas som en kyrklig imbetsbeteck-
ning, t. ex. en biskopstitel. Det finns ocksi i sjilva verket ett biskopsdtime
tillhcirande det grekiska patriarkatet i Antiokia, vars titelinnehavare redan
tidigt framtr?idde som Bn[oxonoE t6v 'Papuvotorv.z? Bokstiverna "POH

t F. Volbach, s. o., antingen nr 14i, 23J ellet 19i; se iven liknande helgontyper, t. ex.
749, tt0, 144.o Le Quien: Oriens christianas,b. ll, sp, 921,922. Raphanaea vel etiam voce plurali
Raphanaeai, 'Parpcvo'to.r secundae Syriae civitas est in notitiis Hieroclis et veteri, quam
Plinius inter urbes Decapolis Syriae a quibusdam censitam ait, velut et Damascum. . .
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och IQH pi kryptogrammets vertikala bird, llsta frin vinster till hiiger,

ka., mycket vil motsvara denna titel. Bokstaven Alfa faller bort ocksi

vid denna tydning. Avsaknaden av denna bokstav bereder alltsi ingen

svirighet.
A*r, o* denna tolkning inte ir sikrare in den som gtir Johannes till

notarius, tror jag indi, att den forstnimnda duger som arbetshypotes.

Staden Raphanaiai ligger mittemellan Damaskus och Antiokia, nigot norr

om Libanon, och tillhiirde i lldre tider Apamea.28 Le Quien kinner till
sex biskopar i denna stad. Den yngste av dem, Nonnus, levde pi loo-
talets borjan. Under korstigstiden, som ju i detta fall nlrmast kan komma

ifrlga, nlmns staden ofta. Arkebiskop Vilhelm av Tyrus skriver om den

lilla staden Raphanaiais eriivring &r ll27 i lg e kapitlet av bok 13 i sin

Historia Rerum in partibu.s transmarini.s gestarutn. Betriffande samma ir
skriver Pulcherius Carnotensis i Jl a kapitlet av sin Hhtoria Jberosolymi-
tana.2s Ar 1099 blev den som Radulfus Cadomensis berlttar, beligrad
utan framgirg.to Nigon biskop Johannes nimns inte vid detta tillf:ille.
Det lr inte heller troligt, att han residerade dir, eftersom staden var i
muselmanernas hlnder.3t Men han kan mycket vil ha levat hos patriarken

som titulerbiskop. Det skulle ocksi kunna f6rhe[a sig si, att han itertog
sin biskopsstol under latinarnas herravilde. Dessa var nimligen inte med

n6dv?indighet fientligt sinnade mot greker. Om denna lirsning av krypto-
grammen lr riktig, har vi i alla fall uppteckt en ny biskop pi detta gamla

syriska biskopsslte.
Vilka <iden krucifixet sedan har haft, undan drager sig helt och hillet

vir kinnedom. Efter att en ling tid ha befunnit sig i en stad i Frimre
Asien, kom det till Aten p& 1920-talet med de greker, som i samband

med det grekisk-turkiska kriget pi nytt bosatte sig i sin ursprungliga

hembygd. Efter att under ungeflr fem ir ha legat i en konsthandel, kom

det via Amerika till Stockholm.
A. M. Amman SJ

o K. Pieper: Atlas orbh christiani antiqui. Diisseldorf l93l,ktta,6,,D 3.,* Rr"util iles Historiens iles Croisades, Historiens occidentaux, bd. l, del I s. I8l;
bd. III, s. 478,429.* Recaeil.. . s. o. bd. III' s' 680, 583.n Recueil. . . S, o.r Historiens oiiertaax, bd. t s. 392 f . v Jbn Alatyr Kamel Alta-
varykh ad 7626/27.
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nder viren 19J6 utslndes till ett representativt antal svenska Presrcr
och teologer f<iljande frigor:

Frdga 1: Anser Ni katolicismen vara uteslutande av ondo?

Friga 2: Anser Ni, att katolicismen - vid sidan av olika protestantiska
och andra kristna religionsformer - representerar autentisk kristen-
dom?

Frdga 3: Anser Ni, att katolicismen innebir nigon fara for virt land?

Svaren skulle inslndas anonymt. Trots detta meddelade minga sitt
namn och hade dessutom vinligheten att ofta med ganska utf<irliga mo-
tiveringar redogtira f<ir bakgrunden till sina svar.

Till att biirja med meddelas de direkta svaren pi frigorna:

la
Nej
Vet inte
Ej besv.

Jt
Nej
Ja och nej
Vet inte
Ej besv.

Friga 2
6t
2t

t
t
6

94

Friga 3

t6
6l
)
9

inte 1

t
94

Fyra svenska prester eller teologer anser alltsi, att katolicismen ir
,uteslutande av ondo>. Kanske kan man notera detta som bristande bild-
ning. Antalet desorienterade'dr dock inte se stort. Att katolicismen skulle
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Ja
Nej
Ja och nej
Vet inte
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innebira en fara fiir virt land anser, som synes, inte mindre ln 15 per-

soner.
Nu till de minga motiveringarna, av vilka de flesta Ir nobla och sakliga,

endast ett litet antal hltska och fcirvirrade.

En teol. lic. skriver:

>Jag betraktar katolicismen som mindre iinskvird i virt land pi grund av dess upp-

trad"nd" i l?inder, der den dominerar med hjelp av den politiska regimen, fr. a. i Spanien

och Colombia. Innan den katolska kyrkan bevisat sin karaktlr ev kristen kyrka tillriickligt

fiir att kunna rensa upp i sitt spanska augiasstall, iir jag djupt skeptisk och svarar med

tvekan ja pit ftitga 2, fug gdt det likv?il av samma skiil som Luther gjorde det: trots allt

bekinner man sig dar till Bibeln, tron och de bida sakramenten' Naturligtvis repfesenteraf

inte Rom nigon fara i virt land, si linge man befinner sig i minoritet. Tv?irtom hyset jag

den stiirsta respekt ftir de svenska katoliker jag kommit i bertiring med och mycket i den

katolska traditiooen saknar vi sm'drtsamt, t. ex. dess sjiilavirdserfarenhet. Vad i2'g futktat

Ir alltsi den katolska >kyrkopatriotismen)>' se vidare dirom Simone \feils andra brev till
pater Perrin.>

En kyrkoadjunkt skriver:

>1. (Jteslutanila av ondo vill jag ej gi med pi 
- 

bland mycken gescheft i folks enfald

och vidskepelse har jag ocksi miitt nigot av det finaste inom katolicismen t. o. m. i Frank-

rike och ltalien, Jag t?inker exempelvis pi pdre Lebret o'p.

2. Frigan er f.arlig 
- 

man kan besli mig med subjektivism, men jag svarar lndi Ja.

3. Nej. Dels tror jag *t 'tit evangeliska kristendom hiller, dels tror jag att en katolsk

offensiv i virt land skulle vicka vira sovande kristna till att sli vakt om virt evenge-

liska arv.>

En teologie studerande skriveri

>Fri.ga 1: Jag anser katolicismen 
- 

varmed ju i detta sammanhang avses den romerska

Latolicismen 
- 

rartr av ondo, men dock icke uteslutande av ondo.

Fri.ga 2: Jag anser visserligen katolicismen representera kristendom men icke en auten-

tisk kristendom utan en f<irvanskad.

Frd.ga 3: Den romerska katolicismen inneblr f<ir nlrvarande icke nigon stor fara,men

en f^ri innebir den dock, a) emedan den, om den bleve starkare, skulle kunna utdve fdr-

tryck mot evangelisk kristendom, sisom i spanien och sydamerika; b1 for de enskilda

,rreoniskorrra, emedan den skymmer undan Kristus och alltsi f<irsvirar fiir m'inniskorna

att komma till tro pi honom.

Min fiositiaa syn pE den romerska kyrkan vill jag motivera med Luthers ord ur Stora

Galaterbrevskommentaren3 'Vi kalla den romerska kyrkan helig och alla biskopsimbetena

heliga, ehuru bide biskoparna och deras ogudaktiga tj'dnare lro f<irvillade. Ty G u d

hiiskar mitt iblaod rina fiender.,. I den romerska kyrkan,6nsk6nt hon

'irvitre ln Sodom och Gomorra, finnas ju kvar dopet, nattvarden, evangelii ord och text,

den heliga skrift, 'imbetena, Kristi namn, Guds namn. Den som har detta, han har det;

den somlcke har det, han 'dr dock icke urskuldad, ty skatten iir ju d?ir ftir handen. Diirfiir

kallas den romerska kyrkan helig.'

Min syn pi romerska kyrkan och >autentisk kristendom> vill jag belysa genom att

glrna gtira till mina de ord, som Gottfrid Billing skriver i inledningen till sin utgiva av
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Concordia Pia: 'Den lutherska kyrkan vill ej frinklnna den romerska och reformerta
namnet och eran ^tt v^re. delar af Kristi kyrka, men hon lr iifvertygad d'irom, att de
'dro f.attigate pi evangelium ln hon, att de ej hunnit lika lingt som hon i sanningens

kunskap. Hiirmed vill hon dock ej neka, att enskilda medlemmar inom systerkyrkorna
kunna i sanningens tro och kristligt lif iifvertrlffa enskilda medlemmar inom hcnne. Men
sin goda bekinnelse vill hon ej utbyta mot nigon annan,' 

- - - 
'Men nlr de i Augs-

burgiska bekinnelsen eller annorstldes 'fiirditma' eller 'f6rkasta' dessa eller dessa, si vilja
de hirmed, ehuru de erkinna sammanhanget mellan sanning och lif samt derfdr i liign
se en frestelse och fara f6r det kristliga lifvet, icke filla en forddmelsedom iifver enskilda
personer eller hela kyrkosamfund utan endast rjfver deras falska hra.'

Slutligen vill jag som mitt intryck redovisa, att minga romsympatisdrer 
- 

visst icke
alla 

- 
Iro detta av estetiska sk:il och i djup okunnighet om eller bristande intresse ftir

dogmatiska frigor, m. a. o. de se till formen och icke till innehillet, och att minga kon-
vertiter till Rom - 

vissl icke alla 
- 

bli detta under djup okunnighet om Svenska Kyrkans
lera och nidemedel.>>

En pristman skriver:

>I Sverige rdner romersk-katolska hran stor tolerans. Jag skulle <inska, att romersk-
katolska kristenheten visade samma tolerans gentemot protestantiska trosbeklnnare i de

lender, dir romerska kyrkan har majoritet bland befolkningen.>

En person, som fiiredrar
Kristus lidit dciden fiir men
skriver:

>Anser minga katoliker vara goda minniskor och har sjiilv bide slikt och vinner, som

Iro romerska katoliker, men man b<ir pipeka att all uppenbarelse som icke st?immer tiver-
ens med it oss givna Gudsordet miste vara villfarelse. Nigon uppenbarelse ut6ver vad vi
ha i vir kanoniserade Heliga Skrift kan icke godtagas lven om en minniska som piven
talar ex-cathedra. Fliiri, har romerska katolska kyrkan tagit sig en auktoritet, som icke lr
av Gud. Lit ingen skymma Kristus sjllv, som ir tl och to 

- 
allt i alla!>

En kyrkoadjunkt pi upplandska landsbygden skriver:

>>Frdga 1 tarvar ingen kommentar. Eftersom ordet 'uteslutande' stir di,r, ger ett ja-
kande svar beskedet, att man beklnner, att katolicismen inte iger ett uns 'av godo'. Men
ett nekande svar betyder, att even om diiri finns mycket eller nigot 'av ondo', si er dlr
samtidigt storparten eller itskilligt 'av godo'.

Fri.ga 2 Ir betydligt svirare, frimst dlrfiir att parentesen '- vid sidan av...' fcirvirrar
mig. Frin min protestantiska synpunkt sett ir katolicismen 'autentisk' i de stycken, dir
den och protestantismen gir samman. (Katolicitet.) Kristendomen har ju bevarats under
sekler genom katolicismen och diirtill traderats till Sverige genom katolicismen. Men sam-

tidigt med bevarandet skedde en ftirvandling av det 'autentiska' genom uppblandning,
inlining, kanske ocksi genom en felaktig konsekvens och logik. Jag menar, att 'vi':
protestanterna ville pi li0O-talet och iven sedan dess skrapa bort alla iivermilningar och
tringa fram till originalet: det ikta, autentiska. Det intrycket tycker jag mig fi, nir
jag lnser Svenska Kyrkans bekinnelseskrifter, slrskilt di Augustana. Idag fiirefaller det
att finnas en rdrelse inom katolicismen, som strivar it samma hill. Jag tlnker pi alla

reformf6rslag 
- 

i mycket stor iidmjukhet framstillda 
- 

som Pius Parsch liigger fram i
bide Das lahr cles Heiles ochMesserkliirung. I synnerhet i den senare boken (3 uppl. lglo
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sid. 99-106; 431f.) har han reformfiirslag, som om de genomfiirdes, till det yttre och

till det inre, skulle niirma de tvi kyrkorna avsevlrt till varandra' Ftirst kan de tyckas riira

,mycket utveftes ting. Men vet man och medkinner man, hur allt det yttre fiir honom

?ir uttryck fiir det inre, miste man erkinna hans inst'illning som reformatorisk i protes-

tantisk anda. Och man kunde ju bara iinska si8, att den romersk-katolska kyrkan kunde

taga upp dem och forverkliga dem utan att kenna sig som svikare av sina egna stora ideal.

.sJ." ai der en annan friga, om nigon jordisk kyrka, nigot samfund inom tiden kan lga

,den autentiska kristendomen i den meningen, att den har hela sanningen om Kristus och

frilsningen etc. utan nigon mlnsklig inblandning och fdrtringning' Sidane renodlat

"objektiv-a samfund brukar bli si trikiga, att trikigheten dddar kerleken. Vi syndare ilskar

icke fullkomligheten, om icke platoniskt. Vi vil| ha den som mll att striva fram emot'

Friga 3 lr n.istan f*Iig att svara pi. Di miste man ju vafa ett stycke profet och

framtidsskidare, Perronligen anser ;a8' att katolicismen just nu' i virt aktuella l'ige, icke

lr nigon Iara f6r Sverige och svenskarna. virt problem nu Ir ju frigan: Kristendoms-

v2irrljhet eller kristendomsfientlighet? Den religiiisa faran nu f6r oss Ir ju likgiltigheten'

,ro- ii;rj", gi <iver i fiendskap, itminstone i somliga kretsar. Hand i hand med denna fara

:8ir si den oe*ond" okuorrigheten i kristendomens elementa. Bibel och gudstjlnst o. dyl. blir

lo frt.irt. alltmer frimmlnde fdr virt folk. Och man miste med fiirskrlckelse tlnka pi

i.r, d"g, di det kristliga : resten av det kristna, det kristna beteendet, fdrlorat sin sista

poritiorr'. Varje kristendomsform 1r ju ftirresten farlig, om den Ir tivervigande formell'

.rr"o hjerr", moral utan etik, handling utan ftirankring i fasta normer' i bud 'frin ovan"

Just nu lr f6r oss protesrxntismen en fara, dirf<ir att den blivit formell. Den s. k. hiig-

Lyrkligheten - 
dit jag riknar mig -- ir mindre farlig, dirfiir att den tvingar m'dnni-

ckorna till eftertanke, stillningstagande, val mellan olika alternativ. Och det vanliga talet

om det eller det som 'katolskt' och dirfdr f*li'gt'it ju ingenting annat en ett tanklitst

.och meningsl6st papegojpladder, i regel av folk, som aldrig brytt sin hjlrna med att lisa

-varken viikyrkas bekinnelseskrifter eller ett stdrre arbete (om ens nigot) av en romersk-

katolsk fiirfattare. Om vi i vir svenska kyrka icke f<irmir v?icka virt folk till religids

:sjilvbesinning och tukt men den romersk-katolska kyrkan skulle kunna det, si Ir katoli-

.ir-"r irrg.o fara uran till v'dlsignelse. Men om en dag en vickelse skulle komma, so oder

so, i och g"ro- o"h med den svenska kyrkan och den romersk-katolska kyrkan di kon-

kurrerade i ond mening, med onda medel, i oren avsikt, med mera tanke pi sin kyrkas

:framging ln pi sjllarnas v:ilfard, di vore katolicismen en fara igen'>>

En teologie studerande skriver:

>Det som stdrer mig bort frin romersk katolicism lr i vlsentlig mening pivens ansprik

pi ofelbarhet i trosfrigor, nigot som inneblr att samvetets krav pi omutlig intellektuell

'redlighet miste klavbindas'>

Det i viss mening mest intressanta svafet kom frin en prestman' som

.<inskar framtrirda med eget namn' och som f' 6' i en mycket ovinlig

insindare i Sz. D. insinuerade, att hela frigestillningen Yar sofistisk och

karakteristisk fcir falskheten inom katolska kyrkan, kyrkoadjunkt Hilding

Olsson, Stockholm-Bandhagen. Han skrev:

>Di mitt sltt att svara tyvlrr troligen kommer att vara ganska sillsynt, i den min

svaren str<imma in, vill jag glrna motivera det med ett par ord. Hela frigestlllningen ir,
om jag fir si uttrycka det, typisk romersk, avsedd att ge en god statistik utan att be-

*rn"."ri" ana det. De flesta svenskar lr f<ir det f<irsta ekumeniskt instillda och kinna
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fiir det andra alldeles fdr litet till den romersk katolska kyrkan, varftir de i sin naiviter
givetvis svara 'nej' pi fdrsta f.rl.gan; nigot gott finns det vlil alltid mena de. I konsekvens'
hlrmed, och skola vi hilla pi trosbeklnnelsens tredje artikel, blir svaret p& friga rr 2
givetvis'j^'. J^S fruktar till och med att minga svara'nej'pi tredje frigan i sin allm'inna
ekumeniska instiillning, och si ha de, utan att ha velat det, givit Eder utmlrkt statistiskt.
material. Detta er, vad vi i Sverige kalla jesuitiska metoder och borde bannlysas i brlig-
hetens namn. Frigorna iro samtliga fel st?illda och syfta endast till positiva svar fiir Edert'
?indamil. Ni lro med andra ord icke ett dyft intresserade av svenska folkets verkliga in-.
st?i1lning.

Frigeformullret har aktualiserat det problem den katolska kyrkan biirjat utg<ira i Sve-

rige, och efter blsta fcirmiga skall jag striva efter att fdrsdka bemiita den. Det ir rtirelser

i ging litet varstans i virt land som har fiirnyat lutherskt trosmedvetande pi sitt program,.

och ju mer den romerska kyrkan <ikar sin propaganda, bl. a. genom sidana hlr baksluga

frigeformuliir, desto mera vind i seglen fir dessa. Efter att ha levt itskilliga ir i katolska
lender klnner jag {il till de praktiska konsekvenserna av den romerska religionen, och.

man kan innerligt bedja till den Allsm'dktige, att han bevarar virt fosterland frin den

olyckan. Eller hur kunna Ni, som kallar Er svenskar och strlvar efter en rekatolicering av
-virt ftia fosterland besvara frEgorna: 1) Varfcir analfabetism och romersk katolicism gir
hand i hand? 2) Yafi.& de romersk katolska l'inderna i det fria Europa har de flesta kom-
munisterna? (Undantag Spanien med diktatur,) 3) Varfdr vbrldsmakten Ir koncentrerad
till de protestanriska l:inderna? (Undantag Ryssland.) 4) Yafiir levnadsstandarden lr si
markerat mycket hiigre i de protestantiska .llnderna? J'imfiir Syd- och Nordirland, de
katolska och de protestantiska delarna av Schweiz och Kanada etc. etc. Mycket mer vore'

att slga, och kommer att bli sagt, si att svensken kommer att vakna och virna sin

federnelrvda tro.>

Om man f<irs6ker fi en iiverblick iiver svaren, visar det sig alltsi, atc
ganska minga tillfrigade tagit starka intryck alr de i pressen synliga
uppgifterna om f<irfciljelser mot protestanter och andra sekterister i t. ex.

Spanien. Att hir skilja mellan vad stat€n-diktaturen foretar sig och vad
Kyrkan sjilv Ir ansyarig for, ar naturligfiis inte litt pi virt avstAnd.

Liksom den norska katolska tidskriften St, Olaf kan Cred.o kosta pi sig

att 6ppet erk;nna sitt ogillande av alla undertryckningsmetoder i linder
som formellt fcj'rslkrar sina invinare om religionsfrihet.

Pifallande ir vidare den ringa roll som det teologiska spelar. Man n6jer"

sig med allmlnna antydningar om att katolicismen forvanskat urevangeliet
och >lagt till> nya dogmer. Detta visar ingenting annat an att man saknar
all klnnedom om den katolska synen pi den tradition, som kronologiskt
Ir tidigare In evangelierna, och som alltse omojligen kan spelas ut lt ot
dessa: evangelierna ir ju sovrade och fastlagda av just den instans som

man kallar traditionen!
Mer in en hivdar, att den svenska lutherska kyrkan just ir den katolska

kyrkan. Detta 5r ritt f6rbluffande. Man undrar, om de svarande skulle
med ja besvara fr&gan, huruvida den svenska statskyrkan verkligen lr
just den kyrka som Kristus efterlimnade pi jorden.
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Kyrkoadjunkt Hilding olssons svar Ir det enda, som innehiller fijro-
limpande passager. Med intresse konstaterar vi, att han anser, att vltt
>baksluga> frigeformullr lr typiskt romerskt, dvs. bedrigligt. Han tror,
att frigorna lr avsedda att framlocka svar, som pi bedriigligt sett skulle

anvindas i nigon slags propaganda! De kommer inte att anvindas i nigon
som helst propaganda. De 1r endast avsedda att ge faktisk kunskap om

hur vira protestantiska briider ser pi katolicismen anno 1956.

I kyrkoadjunkt Hilding Olssons svar finner man ocksi andra intressanta

pistienden, som annars bara brukar figurera i den desorienterade fri-
lyrkliga pressen: analfabetism och katolicism skulle gi hand i hand; de

katolska lenderna skulle ha de flesta kommunisterna; det rider bittre
sociala f6rhillanden i protestantiska lender in i katolska . . . Aven den

som 1r ytterst ointresserad av den her iberopade >levnadsstandarden>>

som mitt pi religioner, skulle vilia friga, om de katolska kantonerna i
Schweiz stir socialt efter de protestantiska, om det katolska Bayern socialt

stir efter Preussen, och om kyrkoadjunkten verkligen inte klnner till
katolicismens virldsomf attande, aY tusen martyrcr med blod betalade

kamp mot kommunismen.

Emellertid - dokumenten och uttalandena lfu tala for sig sjilva. Vad

de visar, 1r i stort sett att de sviraste och mest hetska fcirdomarna fcir-

svunnir, art en iirlig vilja till saklighet och gemenskap rider, att samtidigt

svir okunnighet ir ftlr handen pi vissa viktiga punkter, samt att en av

de avgiirande irritationspunkterna ir den spanska statens odemokratiska

hillning, ftir vilken man - naturligtvis utan skymten av skil - gdr

katolska kyrkan ansvarig.
Suen' StolPe

EN SVENSK RELIGIONSPSYKOLOG

f-f jalmar Sund6n ir lektor i Stockholm. Han disputerade 1940 i Upp-

I Iml" pi en (fransk-sprikig) avhandling om Bergson. Han hade bisko-

pen dll morbror men chockerade fakulteten och utestingdes frin fottsatta
forskningsm<ijligheter, men fortsatte lndi, argt blickande, med muntra
sarkasmer drlpande eget och andras tillf?illiga missmod. 1947 ttgav han

Guil, 6dgt ocb slumpen, ett av de uppslagsrikaste, friskaste och mest sti-

mulerande teologiska verk som sett dagen i virt land, kommer i hiist med
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en religionspsykologi och har just utsint Sjuttiotredje psalmen ocb andra
essayer (Diakonistyrelsen), en bok fiir >de verkligt bildade> - uppslags-
rik, vass, konsekvent och modig.

Ldrdom

Hjalmar Sund6n er l;rd - pi ritt sltt. Det finns lerde som dammar
som mjolpisar och bara skapar fcirvirring. Det finns lirde, vilkas stdrsta

intresse ar att i fotnoter bevisa, hur lerda de ir. Sunddn rbjer bara i
fcibigiende vad han lert och meddelar litteraturanvisningar endast nlr
det Ir strikt niidvindigt. Men den uppmirksamme observerar litt, att
hlr talar och skriver en man med sinne f<jr fin och god litteratur och
med mirkligt vakna tentakler. Han har silunda list den nya mytologiska
skolan, Karl Karenyi, Valter F. Otto i Ttibingen (vil att skilja frin
Valter Otto i Miinchen) , jahan har t. o. m. fitt i sin hand Karl Reinhardts
bok om Sofokles. Han citerar hemvant de grekiska dramatikerna. F{an kan
sin religionshistoria. Och han drar pi ett ytterst givande sitt in moderna
framstillningar ay Jeanne d'Arc, Lewi Pethrus' sjilvbiografi och diktaren
Max Dauthendeys anteckning infor doden i sin framstillning.

stil
Bokens slutord lyder: >Det finns en verifierbar religios erfarenhet.>>

Sund6n llskar den kortfattade, laddade och drabbande formuleringen.
FIan kan nigon ging vara fdr kortfattad, fi)r komprimerad. Men loskott
finner man aldrig hos honom; han ir stram, muskul<is. Man kunde siga
om hans bok vad Camille Enlart sade om Supinos bok om San Francesco

i Assisi: >Denna bok innehiller inte en enda oniidig mening.>>

Sund6n har dessutom must och humor, glimtvis skymtande. Under
uppgiirelsen med fcirstockade exegeter och hedenianer anar man under det
f<;rbindliga tonfallet ett bistert liije iiver minsklig dirskap, dock fromt
behirskat: det glittrar bara litet i ena <igat, det andra 1r forkrossande
strlngt. Han ar chockerande djirvt >Den tro pi en Gud som styr vlrlden,
vilken enligt ett Gallupmeddelande omfattas av 80 /o av virt folk, torde
vil inneblra en hillning, som ej alltfiir mycket skiljer sig frin Euripides'.>

Om' Bergson

Sund6n fick som ung ett stipendium av nigot sillsamt som heter Svenska

fcireningen f<ir den franska protestantismen> och koto;- 1934 till Paris.

Han liste om hugenotterna och han hllsade pi den gnostiske svlrmaren
Vilfred Monod, som trodde att, vir virld skapats av en gud av ligre
ordning, ett slags halvgalen konstnlr, som experimenterade med forrn
och firg och stillde till idel galenskaper (ett uppslag, som piminner om
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Bertil Malmbergs sista teologi). Men ftamfor allt upplevde han Henri
Bergson, sin mlstare. Mirkligt ir det brev som hir avtrycks och som

skildrar det frirsta mcitet med den gamle filosofen. Det ir filosofiskt in-
tressant, och det ger en rorande och levande bild av Bergson sjllv: >6ver
huvud log han mycket, och nigot slags overjordisk ghdje strilade fram

ur hans drag>; indi var han halvt fcirlamad av en svir sjukdom. Bergson

yttrade bl. a.:

>Ett under ir, hur kyrkan lyckades omskapa den hedniska mentaliteten,

hur den lyckades g6ra slut pi de blodiga skidespelen pi arenan, som lven

h<;gt bildade hedningar knappast tycks ha tagit avstind if.rln, hur den

tiderna igenom formitt hevda rltten och dimpa grymheten och vildet.
Men det underbaraste f<ir mig ir den kristna mystiken. . . Det viktigaste

lr kanske, att jag personligen llrt kanna minga mystici, enkla minniskor
utan hiig bildning, som det oaktat varit lika hiigt kultiverade som nigonsin
en lerd eller bildad man, minniskor som levat det mystiska livet, utan

att deras omgivning haft den ringaste vetskap dirom.,>

Sunddn ber'ittar ocksi om Bergson, att kroppen kunde fcirvridas som i
konvulsioner nir han talade; ibland fOrefOll han missbeliten med de ut-
tryck han funnit fiir sina tankar, ibland strilade han upp, och ,di lyste

hans drag av en glidje, som nira nog tycktes iiverjordisk>.
Det ir en henfiirande bild av en stor tinkare, en idel mlnniska.

Polemik

Vad Sund6n Ir ute etter, ar framftir allt att hevda religionens erfarenhet

som sanning. FIan tar girna en dust med Hedenius (som man iinskar mi
behandla denna bok, vilken har mycket attlara honom). Att vara kristen

betyder fcir Sund6n att uppfatta tillvaron med hjalp av Jesu liknelser

(som han i sin f<irra bok djlrvt, nigon glrng fdr djirvt, tolkat) och att
f<irsijka leva sitt liv efter de regler Jesus gett. Hedenius menar, att Jesu

etik var en ulcinemoral av enklaste beskafienhet>. Sund6n pekar lugnt
pi Lukas l7z7-10 (>Icke tackar han vil tjinaren, fiir att denne gjorde

det som blev honom befallt> ), dir all kinemoral kategoriskt dementeras.

Han pekar ocksi pi Matt.2\;31-46, dir det slgs att den som - 
sjilv

hdgst f<irvinad 
- 

fitt ett evigt liv, fitt detta inte som en fiiljd av nigta
liror, utan darfi;r att han, utan minsta tanke pi lcin, visat barmhirtighet
och kerlek. Sund6n tilllgger:

>Denna Jesu uppgiirelse tycks ha undgitt Hedenius, som i detta stycke

hiller sig till den nigot grumliga kiillan Tante Malin: Nya berrittelser ur
biblhkn historien fdr stdrre barn'...>

Att karakterisera Jesu lira som lonemoral ir, siger Sund6n, detsamma

som att siga, ar,t. skylten >Hill t. v.' om ni vill komma till Y> skulle vara
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fdrkunnelse av liinemoral, eller att anslaget >Livsfarlig ledning> skulle

Yara en helvetespredikan.
Sund6n skjuter som man ser skarpt, lit vara gemytligt leende. Men han

har grcivre kanoner. Bl. a. visar han, hur det psykologiskt gir till att bli
ateist (utgiende frin Velter-Greens Personality anil Group Factors in tbe

Making of Atbeists). Hedenius menar' att vldden 1r si ond, att man inte
kan ha rdtt att anta, att Gud existerar. En forskare skriver, att sidana

uttalanden ir >>reflexer av egna inre konfliktef, uttryck fiir aggression och

grymhet som projiceras pi universums storre duk>. ;. L. Liebman skriver,

att ateistens verkliga tro ar denna: Jag tror att denna virlden ir en

tillfellig skapelse av exploderande solar, en skrickens och dodens plats.

Jag tror att minniskao ar ett djur som rikat bli utrustat med mera givor
in de andra djuren i djurens rike - si fcirs<ik inte <ivertyga mig om att
det finns en allt <ivervakande Gud som ser till mig i krirlek!

Det kan henda, att en del minniskor kommer till en ateistisk instlllning
genom fornuftsresonemang; men - siger Sund6n - >jag har aldrig
tr'dfr.at nigon sidan minniska>. I stlllet ir ateismens och pessimismens

konstruktioner byggda pi emotionella konflikter och rubbade minskliga
relationer frin barndomen.

Sund6n sammanfattar: >>Det kan omiijligt innebira ett stdrre mitt av

objektivitet eller intellektuell hederlighet att projicera en olycklig ungdom

ut i kosmos an att dirsammastldes projicera en lycklig sidan - projektion
ir det friga om i b&d,a fallen!> Hedenius borde studera den historiskt
f<ireliggande massan av faktisk religids erfarenhet - dvs. erfarenhet av

>skickelsen>, av hendelsesammanhang, som avsldjar sig som meningsfyllda

- i stlllet for att karikera dilig luthersk teologi.

Skickelsen

Ir huvudordet i Hj. Sund6ns egen teologi. Han kan ansluta sig till ett
beriimt ord av Goethe:

>Det finns nigot som mlnniskorna inte kan ta med i berikningen, vilket
efterlt av dem kallas slumpen eller <idet, men detta 'ar just Gud, som

hir omedelbart intrlder med sin allmakt och derigenom fiirherligar sig

genom det obetydligaste.>
Denna tankes skiftningar fiiljer han i grekisk religion och dikt men

menaf, att den tappats bort i teologien. Det enda rdtta'ir att stryka all

dilig teologi och gi tillbaka till Jesu liknelser, som innehiller allt vad vi
behriver veta i detta stycke. Sund6n talar om den >vlrldsreligionernas stora

clearing-process>, som bAriat efter virldskriget, och anser att man der

miste komma fuam till en consensus: en gemensam syn pi skickelsen, hur
>vir Herre limpar>, som Bjiirnsson sjunger.
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Pi denna punkt blir Sund6n medvetet upprorisk. En mindre tolerant
kyrka in den svenska skulle utstcita honom. FIan menar, att Jesu liknelser
stir i motslttning till dogmat, att liknelserna och de ur dem harledda
handlingsreglerna kommit i skymundan, >dirigenom att deras upphovs-
man, Jesus frin Nasaret, kommit att i en mlktig tradition ikliidas alla
de drag, som ett kanske 4 000-irigt mcinster tillerklnner en frilsande
Gud som lider, d<ir, uppstir och firar sin brollopsfest>.

Hir miste man anmila en reservation. Att tidigare religioner trevat
efter den gudomliga sanningen, delvis foregripit uppenbarelsen och den
gudomliga ofiergirningen, 1r inte nigot skil f.or att misstinkliggora dessa

historiska fakta. Att man i hundratals ir {<ire Kristus talat och dr6mt
om en lidande Gud, ir ingen invindning mot det faktum, att han faktiskt
upptrett i historien. Att utf<jra denna synpunkt skulle emellertid her f6ra
f<ir lingt.

Sund6ns egen stAndpunkt 1r i huvudsak alldeles klar, sirskilt i hans

nirmaste fiiregiende, viktiga bok. Hur han stir till den lutherska leran
i dess olika - ofta varandra alldeles motsigande - skiftningar lr dlremot
inte alldeles klart. Han tvekar inte att hirt kritisera Luther:

>Hadesfirden kallade Luther en ren fabel. Han omtolkade alltsi tros-
beklnnelsen.>>

Men ser man till hans egen teologi, blir man betinksam. Det ir gott och

vil att analysera Jesu liknelser och ligga dem till grund for kristen tro
och kristet handlande, och girna skall erkinnas, att kristna teologer under
tiderna ofta nog lagt sttirre vikt vid kyrkomotens beslut i smifrigor in
vid dessa Jesu egna klara ord. Men Sund6n vill gi lingre - han vill
hevda, att det f<ireligger en verklig och ociverbygglig motsittning mellan
liknelserna och det kristna dogmat. Detta giller forvisso de protestantiska
sekternas skiftande teologier men under inga forhillanden den katolska
dogmen. Det ir f<irvinande, att Sund6n med sin fina inlevelse i szirskilt
franskt religi<ist tinkande inte kinner till de minga fina analyser av Jesu
liknelser, som dlr fcireligger - t. ex. hos Dom Colomba Marmion. Likasi
torde det vara en ganska enkel sak att uppvisa, att allt det vlsentliga i
Sund6ns briljant utfcirda >skickelse>-teologi kan iterfinnas, ja utgor ett
av de viktigaste elementen i klassisk katolsk lira.

Pi hur farliga vlgar Sund6n i sjllva verket ir inne, visar den lilla
uppsatsen om varfiir man civergir till katolicismen (dar i parentes sagt

Siiderbloms roll nog nigot tiverskattas: har den egentligen fungerat mer
in fcir enstaka svenska intellektuella med fransk orientering?). H:ir utsigs
nimligen i det nirmaste, att om vir kyrka anslutit sig till Emanuel Linder-
holm och Religiirsa reformf<irbundet, skulle vi fitt dels flera prister, dels

mindre konversioner. Mdnga fler,herc Sund6n! Det Ir ju tvlrtom just den
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linderholmska och den nygrenska uppliisningen - inbordes of<irenliga

men lika oevangeliska och lika hiskliga i sin ogenerade omtolkning av

evangeliets egna ord framtvingat en rad svenska konversioner!

Jag vill i det lingsta hoppas, att iag hlr missfiirstitt Sund6n. Kanske lr
det slkrast att citera honom verbatim.

Efter det nyss anfcirda om Luther heter det:

>Har lutheranen r'i6 att lika fritt som llrofadern tolkade dogmen om Kristi Hades-

ferd, tolka t. ex. dogmen om Himmelsflrden?
Besvaras frigan med ja, miste vi s'dga att de biskopar som ville fiirse den apostoliska

trosbekiinnelsen med en ingress som i moderata former skulle befria den gudstjinstfirande

fiirsamlingen frln *t beklnna sig till den antika virldsbilden var goda lutheraner, och

bettre lutheraner 'dn de mbn som sammankallade det m6te i Blasieholmskyrkan som fiir-
diimde dem. Har icke lutheranen denna frihet eller vigar han icke bruka den, han han iu
lika giirna bli ketolih-! Vir teologi har f6rsiikt att kringgi de svirigheter som en ging
drev fram parollen 'frin dogmat till evangeliet'. D'dri ser jag f<irklaringen till prlstbristen

och en bidragande omstindighet till katolicismens lockelser.>

Sudrigbeter

Det finns ocksi andra viktiga uppslag i Sund6ns bok. Hans hcigst intres-
santa och, som jag tror, sjilvstindiga tankar om >roll-tagandets> funktion
i den religiirsa upplevelsen, ma her lemnas d;rhen; de kommer sannolikt
att ut{iirligt utvecklas i hans kommande religionspsykologi, till vilken
Credo skall iterkomma. En annan punkt ir hans uppfattning av den

>selektiva varseblivningen>, vilken fiirefaller kunskapsteoretiskt vansklig.

Fcir Sund6n inneblr gudstro att Eppfatta livet med hjelp av Jesu lik-
nelser, dvs. pi ett specifikt selektivt sltt, och att, straYa eftet att folja

Jesu regler. Han tilllgger: >Tillika uppfattar jag tillvaron si som Yeten-

skapen beskriver den for mig, i den min jag tillignat mig dess resultat.

Jag dr klart medveten om att iag anvinder mig av tvenne uppfattningssett'
som ftir mig kompletterar .varandra.>>

Fledenius menar, att varje slags tro pi Gud fcir en intellektuellt hederlig

minniskas del skulle innebira €n besynnerlig situation, dir tvenne san-

ningar skulle mots'irga vanndra. Sund6n kan inte finna, att si fiirhiller
sig. Det som betraktas ar en helhet, som av mig siinderstyckas' d3, iag,
medvetet stlller mig pi antingen en betraktelse under synpunkten avsikt

och syfte, eller en betraktelse under synpunkten orsak och verkan. FIan

menar, att, all varseblivning ir selektiv och finner ingenting besynnerligt
i att vlxla mellan >tvenne konstanta verseblivningsberedskaper, den reli-
giilsa och den vetenskapliga>. Sund6n seger, att hans historiska studier
iivertygat honom om att minniskan aldrig har kunnat reda sig utan den

fiirra; vad han sett av minniskor och deras erfarenhet i sitt eget liv, har
kommit honom att omfatta meningen, att >denna beredskap, ritt organi-
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serad, fiir minga som inte Sger den Ir omistligare in nigonsin. varftir
vill nu Fledenius till varje pris undertrycka (texten har det felaktiga:

understryka) den religiosa avsiktstolkningen? Har han inte, nar allt kom-

mer omkring, en ftirvlrvad beredskaP, som giir att hans selektiva studium

av kristendomen blivit alltfiir negatiYt?>

Att mirka ir silunda, att sunddn i sin kamp mot Hedenius vigrar
att erkenna det kristna dogmat som sann kristendom och uteslutande som

sann kristendom godtar dels Jesu liv, dels hans liknelser, dels den vildiga
minskliga erfarenhet som bygger pi dessa tvi moment. Detta ir alltsi en

halv kapitulation. Det skulle 'vara eta intressant uppgift att Pressa Sund6n

narmare pi hans mening om motslttningarna mellan i ena sidan liknel-
serna, i andra sidan den kristna traditionen och det hristna dogmat. FIan

skulle di m1rka, att den kristna traditionen visserligen inte bara bygger
jusr pi liknelserna, men att den dels helt accepterar dem och deras inne-

bord, dels bygger pi en annan killa, som 6r minst lika siker som liknel-
serna: Krisri egna ord och girningar. Sund6n godtar all den erfarenhet

genom historien, som bygger direkt pi liknelserna. (Hur den skall kunna

skiljas frin den erfarenhet som bygger pil andra moment i Kristi liv ir
svirt att se.) Man undrar di, hur han kan avvisa den erfarenhet genom

historien, sirskilt kyrkans erfarenhet, som lika direkt bygger pi Kristi
lera och l<jften - ss2rrfgl liknelserna. Kristus har nimligen uttryckligen
instiftat en kyrka och anf6rtrott den it en viss diidlig man och dennes

efterioljare - i de mest drastiskt tydliga ordalag. Skulle detta vara mindre

^tt 
lita pi en liknelserna?

Sund6n befinner sig i ett intressant splnningstillstind. FIan vantrivs
inom den protestantiska sflren, han kan inte godtaga dess teologi, och

han har heroiskt fijrs<ikt bygg" upp en egen - pi sitt sitt en storslagen

insars. Vad han nu lr skyldig att gcira, 'ar att noga undersiika, huruvida
inte hans svirigheter just beror p& att han utgir frin en korrumperad

teologi.
Han skulle di finna, att hans - och allas - rltta hem 1r Kristi egen

kyrka, den romersk-katolska.
Suen Stolpe
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Den ktistna romanens aPPellt

intention och tendens

I Creilo (1915 199 ft.) publicerade

\Taldemar Hammenh<ig ett slags >efter-
skrift>> till sin roman Alsken aarattdra
(l9li) under rubriken >Den svenske ka-

tolske fdrf attarens ansvar infiir skrivmaski-
nen>. FIan fdrklarar hir, att han inte vill
bli tagen fdr en cyniker med syftet att
f6rfiira till promiskuitet utan att han

tvirtom 5r en >>moralist> som menar allvar
med sin katolska bekinnelse. F<irst genom

sin konversion har han nimligen fdrstitt, i
vilken labyrint en viss sexualiserad stock-
holmsungdom befinner sig och han har

klnt sig manad, att hilla fram for den en

spegelbild av de faror som den svivar i.
Till grund fiir romanen ligger alltsi en lrlig
kristen intention och utan varje tvivel
miste denna iippet uttalade bekinnelse tas

med allvar och respekt.

Men den fdrsta f.rig:- som instlllet sig

blir nu: Ar en roman av detta slag en

>kristen> roman? 
- 

ty som sidan har den

i alla fall presenterats i katolsk svensk press.

Utan tvivel finns det romaner' som efter-
lemnar ett starkt och varaktigt intryck av

kristen realitet och som man dirf<ir kan
kalla >kristna>. Det utgir frin dem en

appell. Vari bestir dess verkan? Den in-
trlder slkerligen inte med n<idvindighet
ifall fdrfattaren behandlar katolska problem

eller framstiller figurer, som hiir hemma i
den katolska virlden, till lventyrs praster.

F<ir att till ^ttb6ti^ 
med antyda vad som

menas med >appell>, si mi ett uttalande

citeras av en protestantisk llsarinna, som i
ett enda svep 

- 
under nigra fi dagar och

nltter - 
hbngav sig it Sigrid Undsets

Gymnailenia och Den brinnande basken.

Hon sammanfattade sin religidsa gripenhet

- 
f<ir om en sidan riirde det sig - 

i ftil-
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jande ord: >Det som hlir skildras ir helc

enkelt katolsk virld och jag tror att det er
det enda som verkligen har nigon mening i
denna tid. Atminstone kinner jag ingenting
som skulle kunna gi upp mot denna anda.>>

Vi vet att Gynr.nadenia hos andra lisare
mycket bidragit till en iiverging till ka-
tolska kyrkan: de har alltsi mottagit ett
intryck liknande det nyss citerade. Om nu
en fdrfattarinna med tvi av sina romaner

istadkommer en sidan effekt, kan man 
-

f6refaller det mig 
- 

lugnt tala om att det

existerar en modern roman och skdnlittera-
tur <iverhuvud (lyrik, dramatik), som ftir-
tjinar namnet >kristen>>. Och vi fcirstir
ocksi vad som menas med >>kristen appelb>.

Franz Verfels Bernailette och Gertrud
von Le Forts Veronikas suettiluk" 'itt tvi
alldgenom olika prov pi kristen romankonst
men bigge har det gemensamt' att de 

- 
i

likhet med de nimnda romarerna - {lster
lesarens uppmirksamhet pi det specifikt
katolska. Hos Verfel lr det Bernadettes

upplevelser, som kommer henne till del

genom Guds Moders uppenbarelser. Dikta-
rens arbete bestod deri, ^tt 

frlrL helgon-

historiens aktstycken si f<ira tiver dem till
sitt skdnlitterira stoff, ,tt lesaren pi samma

sitt kan frin den profana verklighet, som

lr hans virld, fiira <iver dem till en religi<is.

Hir liksom i Gymnailenia uppstAr katolsk

vlrld genom berlttelserna om de hendelser,

som utspelas i grottan. FIos Gertrud Le Fort
ir det Rom, som i egenskap av >>huvudstad

f6r den katolska kyrkan> blir verklighet
f6r den unga hjiltinnan Veronika genom

en egendomlig motsats mellan en hednisk

farmor och en skenkristen tant.
I biigge fallen griper diktarna genom rea-

listisk framstillning av rent mlnskliga f<ir-

lopp. De skildrar den lidelsefulla eller

tringhjlrtade mlnniskan som varje annan

profan fdrfattare. Men den kristne skiljer
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sig frin sina kolleger sitillvida som han

ocksi syftar till nigonting dirutdver; den

verklighet som han pi ett skakande slitt

litei sti upp framfdr oss utgcir bara bryg-
gan till en religitis verklighet. Pi denna

inriktar sig den kristna romanens inten-

tion, sivida den vill giira sin bestimmelse

rittvisa.
Hlr ken inskjutas, att appell inte lr

identiskt med tenilens och derf6r inte f&r

f<irvlxlas med den' Appell motsvarar inten-
tionens styrka, det vill siga: graden av

gripenheten utav Kristi sanning. Ju mer

fdrfattaren tror pi den, desto starkare iter-
verkar den i honom som inspiration och

tivergir dlrmed som appell till hsaren. Ap-
pell ?ir alltsi till sin natur nigot avsiktsl6st.

Den kommer till stind utan att fdrfattaren
medvetet fiirmir dirigera den eller uppbida

den enligt masspsykologins och reklamens

lagar. Den uppstir av nid.
Diremot ter sig tendens som nigonting

utifrin pisatt, analogt med propaganda och

effekt. Tendens kan ber'iknas efter be-

stemda metoder. Slkert kan den ocksi legi-

timt anvlndas som konst, n'dr ?irendet Ir si

brinnande som pi motreformationens tid.

Men den aktuella litteraturen och konsten,

som er ytterst k?insliga fdr ekthet och erlig-
het, undviker dess vlgar. Graham Greenes

tippna krigsfiirklaring mot >uppbygglighe-
ter>> (tendenticisa ting) och mot moralteo-

logerna, som krlver sidant av romanen, och

hans uppmaning, att f6rfattarna mitte
stilla sig >illojala>> till detta, ir ett yttersta
uttryck f6r denna stimninS' Inte heller de

tre nimnda diktarna: Sigrid Undset, Franz

Verfel, Gertrud von Le Fort, anv'dnder

i sina romaner tendensens medel. Den

kristna appellen, som indi i rikt mitt kom-
mer till utveckling hos dem, upPstir Senom

makten av deras intention och inte av be-

rlkning, kommer alltsi inifrin, medan ten-

dens dirigeras utifrin enligt moraliska syn-
punkter och d?irvid stlller figurernas och

scenernas naturliga utveckling i fara'
Sidan litteratur inneblr en hj?ilp att pi

lekmannavis komma underfund med Kristi
verklighet, som annars fiir de flesta av oss

lr ett schema eller iiverhuvud inte finns
till. I princip liknar den iktkristna roma-

nens verkan den som uppstir genom del-

tagandet i liturgin eller som utgir frin
traditionens litteratur, lit oss siga Augusti-
nus, Den kristna romanen ir en diktart,
som de facto existerar och vilken det till-
kommer och utan tvivel ocksi skall till-
komma en speciell betydelse pi grund av

dess funktion i den kristna virlden som

helhet. Inte f<ir inte utgdr den i vite dtgar
hmnet f<ir en internationell diskussion.

Ar Valdemar Hammenhdgs Alsken aar-
anilra en kristen roman? Man kan med

biista vilja inte pisti, att den tillhdr denna

kategori. Den har avsevirda litterira kvali-
teter. Det torde inte finnas minga f<irfat-
tare i dagens Sverige, som vet si gott besked

om en viss medelklassungdom och fdrstir
att skildra den som Hammenh<ig. Figurerna

fitrblir vel fiiga genomlysta men om vi hir
ocksi miiter dem frin en ensidig synvinkel,

si leder bekantskapen indi tiil en virdefull
uppteckt.

Hammenh<ig skildrar stockholmsungdom

i dess irrfird genom >>sexualdjungeln>' Det

16r sig om unga min pi ett ritkontor, alltsi
halvintellektuella, inte direkt om folket,
och om deras nlstan alltigenom animala

tillvaro. Det vore ju i och f<ir sig redan fiir
den sociala strukturens skull ett givande

imne f<ir en romanfcirfattare' som ville pes-

simistiskt visa upp den bristande medveten-

heten hos den genom teknik och civilisation

uppstAndne nybarbaren och hans uppgiende

i kilnet. Men dlrmed Ir romanens syftning
inte uttiimd. Ty f<irfattaren som ir med-

veten katolik, vill lita oss se det avskric-
kande i detta liv. Men om en kristen >ap-

pell> till lisaren kan inte vara tal redan

dlrigenom att kristna motiv iiverhuvud inte

fdrekommer. Llsaren ser aldrig den i sexua-

litet vilsegingna stockholmsungdomen ak-

tuellt konfronteres med Kristi budskap'

Det hirskar ocksi djup tystnad om den

kyrka, som fdrfattaren oIfentligen bekin-
ner. Inte ett klandrande ord om den saken!

Konfessionen tvingar inte fiirfattaren' att i
sina skrifter vara dess fiirsvarare. Tvlrtom
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fhns det tillrbckligt minga exempel, dir
det skiinlitteriira vinner pi ett konfessio-

nellt inkognito.
Alsken uaranilra har emellertid en kristen

intention sisom tydligt framgir av Ham-
menhiigs >efterskrift>, och vem skulle vilja
bestrida, att han ir tack vlrd bara fiir den

saken? Fcir en romanfiirfattare av hans slag

innebiir det i dag inte lite mod att pi si vis

kasta ankar. F<irfattaren bekinner ju ut-
tryckligen, att han har skrivit romanen {tir
?tt llta den sexualiserade ungdomens olycka
framsti i dess religidsa haltltishet. Han ville
avskrlcka och moraliskt iivertyga.

Ni, det kommer nu inte att vara minga
lisare som kan konstatera denna verkan pi
sig. Lisningen uppvicker varken nigon
stemning av bot eller av skuld eller nigon
vilja till omvindelse utan trots de skildrade
sexuella besvikelserna, vilka ses frin man-
nens sida, tvirtom en stemning av vitalism:
alla figurerna tjlnar si att siga det viildiga
livsfltidet, vars lag lr att njutning och
besvikelse eller ickel avliiser varann - 

cn

bild som vi ocksi iterfinner i ett otal rent
profana romanef.

Varf6r nir nu lkta kristen intention som

i fallet Hammenhiig inte den fullhet, som

den syftat till? Var ligger roten till miss-

lyckandet?
Det finns arbeten i virldslitteraturen,

som visserligen ir att rikna till kategorin
>misslyckade kristna romaner> men som det

oaktat lger htiga vlrden som litteratur.
Si var Mauriacs Galigai, som dess f<irfat-

tare meddelar, tlnkt som religiiis roman,
men man kan lndi knappast pisti att detta
blivit resultatet. Vi blirtil av Galigai, som

skildrar en ildrande och ogift kvinnas li-
delse och maktbegir, gripna ungeflr som

av en roman av Balzac men vi f<irs inte in
i den kristnes virld. De storartade scenerna

splnner och flngslar oss ofta si att vi inte
gliimmer dem mer men vi mottar inSen

>kristen appell>, iven om f<irfattarens in-
tention var instllld pi det. Denna roman

lr ett stycke liv och tillika ett stort ftirsdk
av den katolske fiirfattaren att framstilla
lidelsens demoni och befrielsen frin just
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denna demons makt 
- 

men vi utvinner
trots detta inte den kristna sfirens frihet.
Pi denna punkt fcirefaller romanen miss-

lyckad.
Som ett annat exempel framstir Graham

Greenes Slutet fd bistorien. Inget tvivel om

atr ftirfaftaren her i sin hjiltinnas gestalt

vill framstilla nigot liknande ett modernt
helgon: en illustration till hans huvudtema
om den trots allt verkande niden. Men
fdrs<iket tycks inte ha lyckats. En ldsare

kommer knappast att av romanen fi en si
stark appell som av en helgonberiittelse. Ty
de verkningar som f<irfattaren tillskriver
sitt >helgon> lr uppfunna fiir att inte slga
konstruerade av honom och liter sig derfdr
inte jiimfrira med de helighetens reella verk-
ningar, varpi all kanonisering grundar sig.

Det ir fakta som man liksom alltid i friga
om realiteter har ett helt annat fiirtroende
till. Verfels Bernadette stir hir pi lingt
fastare grund.

Varfdr nir i dessa blgge fall tvi stora
katolska f<irfattares ikta kristna intention
inte fram till sitt fulla syfte? Av som det
f<irefaller mig tvi visentliga skil:

l. utvecklas kristna motiv tiverhuvud
inte alls eller inte si starkt att de kan gdra

sig gSllande;
2. l|ter fdrfattaren i sin roman decide-

rade kontramotiv breda ut sig och - 
ho-

nom sj?ilv tydligen ovetande 
- 

paralyserar,
ja, rcnt av stryper dessa den kristna >ap-

pell>, som han avsett,

Galigai gitr in under punkt 1: de kristna
motiven finns dir heit enkelt inte, sanno-

likt av fruktan f6r >tendens>. Men Slutet

fi bistorien kan tjina som exempel pi det

andra slaget. Fiir att karakterisera sin man-
liga hjlltes gemenhet, alltsi fiir att fram-
stllla lasten, breder niimligen Graham

Greene hlr ut fiir llsaren en rad sexuella

detaljer, som starkare fingar uppmirksam-
heten ln de fiirlopp, vars religiiisa verkan
fiirfattaren syftat till. Dlrtill kommer vad
som ovan redan nlmndes: konstruktionen
av helighet inger aldrig si stort f<irtroende

som framstillningen av en faktisk helighet.

Men sidant fdrsvagar de kristna motiven.
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I bigge fallen kan en stor kristen appell

inte fritt utveckla sig: den fdrblir strypt'
Bdckerna limnar den lisare otillfredsstilld
som stiker den kristna verkligheten och inte

uppbyggelselitteratur' det mi sedan vara

att han sltter romanerna h6gt bide ifriga
om innehill och gestaltning och fiirblir
medveten om deras genialitet.

\flaldemar Hammenh<igs Alsken uar-

andra syns mig hiira vad betriffar sitt miss-

lyckande som kristen roman till bigge kate-

gorierna: det finns i den f. inga kristna

motiv av avgtirande genomslagskraft och 2.

om<ijligg6res faktiskt en appellbildning

redan genom anhopningen av sexuella de-

taljer med snudd pi det pornografiska. Till
ungefir mitten av romanen, alltsi de f<irsta

1t0-200 sidorna dominerar detta drag

nlstan oinskrinkt. Llsaren stllls infiir ett

massuppbid, ja, en rekordprestation av

sexualia, sidan som man inte si lltt {inner
ens i dagens profana litteratur, vilken av

kommersiella skll ir mycket frikostig med

utlimnandet av intimiteter kdnen emellan.

Alshm aaranilra nlr hlfu en respektingi-

vande hiijdpunkt, och man frigar sig hur

detta psykologiskt iiverhuvud kan fiirenas

med bokens kristna intention.
Vi ska senare iterkomma till den frigan

men hiir bara undersdka orsaken till varf6r
utmilandet av sexuella detaljer si att slga

utgiir en pilitlig fiende till en avsedd kris-
ten appell.

Sexuella detaljer, som utmilas med litte-
r'dr teknik, fir ett liv, blir till en verklighet
f<ir sig. De ?ir laddade med sensation - 

ett
slags magi, som omedelbart frambesvir nir-
varo. Dirf<ir verkar de, oavsett om fiirfat-
taren velat f<irleda eller avskrlcka med

dem, helt enkelt som verklighet, vilken

man bevittnar, och ocksi alldeles oavsett

om lisaren ir >ren>> eller >oren>.

Den sexuella sensationen klistrar sig fast

vid fantasin, vare sig denna nu lr tungrodd
som hos nordborna eller l'dttrdrlig som hos

italienarna, drrf<ir att den svarar mot arv-

synden, som vi alla har del i och f<ir vilken
det inte finns nigot nationellt undantags-

tillstind eller privilegium. En med konst

contr4

producerad sexuell detalj - 
man kan ocksi

pi den punkten mycket v'dl vara dilettant
eller mistare - 

blir en blodsugare, som

lisaren pi grund av sin sexuella nyfikenhet
eller lystnad dukar under fdr eller som han

med vild skakar av sig: vid llsningen eller i
de iigonblick di minnet viinder tillbaka till
scenerna ifriga. I vilket fall si har han

dirmed rikat ut fdr nigonting som envist

och efterhingset trlnger sig pi, som kostar

honom kamp och m<ida eller f<irgiftar sji-
len och som tlr pi honom de ginger han

kommer till korta.
Av kristen verklighet finns i det iigon-

blick di den animala verkligheten sitter in
inte ett spir, F<irst med hjalp av den fiirra
som emellertid miste skapas ur andra killor,
kan man befria sig frin den pornografiska

detaljens vampyr.
Att med sidana medel vilja skapa nigon-

ting >avskrlckande> lr iilusion. Den effek-

ten vore tinkbar endast om f6rfattaren mot

mingden av sexuella detaljer kunde stllla
upp en mot- och <ivervikt av motiv, som

faktiskt pi nytt beriivade dem deras makt:

samtidigt ett antitoxin. Den animala njut-
ningens detaljer skulle bjudas sPetsen av

andra, som beskrev kiinssjukdomarnas {asa

och alla lidanden, de kroppsliga si vll som

de psykiska. Men vilken hsare skulle kunna

utherda nigot sidant? Vem hser glrna en

sidas skildring av hur pestbtilder ser ut?

Men om inte ett realistiskt itergivande av

det som inger vimjelse kommer i betrak-

tande, di miste flammande visioner av hel-

vete och domedag pi nYtt slecka den

sexualbrand som upptents. Men var finns

den diktare, som diirvidlag kan iivertrlffa
Dante? Pi si vis skapar derfiir de flrfattarc
som syftat till en kristen roman de stiirsta

hindren fiir sig sjilva. Om deras intention
'ir ikta, lr de sina egna argaste fiender.

Genom egenlivet hos sexuella och porno-

grafiska detaljupplysningar bildas - 
och

nigot annat iir ju inte att vinta - 
miiktiga

kontramotiv till den kristna intention och

appell, som skall utvecklas ur dem. Llsa-
rens uppmlrksamhet blir dirigenom si ta-
gen i ansprik' att det faller sig svirt fdr
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honom, att sida upp och sida ned iiver-
huvud kunna sysselsltta sig med nigonting
annxt en med den animala brunstens liv,
som ftirfattaren frambesvlr till pitring-
ande nlrhet. Besvikelsen som Flammenhiig
liter fiilja gdr ofta ett skakande intryck
men nEr inte utiiver den med cynism be-
blandade pessimism, som han bjuder. Av-
stindstagandet frin den skildrade vilse-
gingna ungdomen, vilket iikar mot bokens
slut, framstir patetiskt och fir mor de med
liv laddade bilderna av animal njutning en
eftertinksamhetens kranka blekhet. Roma-
nens verkliga dominanter fiirblir derfdr
blott och bart de ymniga detaljerna *
ovannimnda slag.

Ingenting fiirefaller emellertid svirare ln
att tria den pornografiska tydligheten ni
fram till den andliga frihet, som den kristna
litteraturen i alla tider syftat och miste
syfta till. Ingen kristen roman kan nigonsin
ri med en sidan anhopning av sexuell rea-
lism utan att i sitt innersta ftirvirras, tryc-
kas samman, paralyseras i sin effekt och si
vildsamt undermineras av denna, att hela
den uppbyggnad av ett kristet budskap,
som f<irfattarens intention ville prestera,
hopplost bryter samman. (Samma tankar
her jag i annat sammanhang fiirscikt atr
framstilla i >Arv och avgrund>, Creilo
79J3t 66 tr. och >Bild eller exhibitionism>,
Credo 1954t 229 fr.)

Nu iir det si att Valdemar Hammenhiig
som nlmnts inte hade avsikten att med
dessa detaljskildringar fiirf6ra utan snarare
avskricka. Dessutom ir han medveten om
det ansvar han har, nir han f|ittter {.rnta-
sin hos speciellt obeflsta lisare 

- 
gamla

som unga 
- 

vid sidana intima f<irlopp och
han har inte pligats litet av tanken, att
hans avsikter fir en motsatt verkan. Till
sist skakar Hammenhiig av sig alla anflk-
telser av det slaget genom att tr<ista sig med
att hans roman antingen kommer att lasas

av dem som redan fcirut ir invigda i kiins-
umgingets hemligheter eller av sidana, f<ir
vilka giiller bibelordet >dem renom ir all-
ting rent>. I b?igge fallen skulle lisningen
inte kunna tillfoga siirskild skada.
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Att denna utrikning inte stlmmer med
den psykologiska verkligheten har redan
antytts: varje sexuell deralj har ett egenliv,
som den verkar med, och ett massuppbid av
sidana detaljer som i Alsken uaranilra f6r-
storar ocksi denna verkan. A andra sidan
skulle den inte kunna spiras, om inte fiir-
fattrten var personligt engagerad i den och
fiirvisso med ett avseviirr mitt av sjblva
sin intention.

Romanens faktiska effekt tycks mig ocksi
besti inte i en kristen appell utan 

- 
egen-

domligt nog 
- 

i en djup pessimism, i vilken
vitalism och cynism har sin del. I linga
partier, ja, i huvudpartierna av boken, m6-
ter vi f<irtvivlan och uppgivenheten hos den
man som likt flugan i spindelnlret stendigr
pi nytt rikar i sexuallivets fingstarmar:
just detta >stendigr pi nytt>, Men ingen-
stans finner vi ens antydningen av m6jlig-
heten att bryra sig ut ur meningslcisheten
i en tillvaro som ttimmer ut sig i det ani-
maliska. Ingenstans nir ftirtvivlan si lingt
att den med omedveten makt frigtir sig och
dlrmed itminstone antyder miijligheten att
komma till det kristna.

Det stlmmer dirfiir knappasr om malr
frinkinner romanen egenskapen 

^tt vata
kristen men fdr dess r?ikning g<ir ansprik
p& krhten intention. Visst finns den dir
och den brir ingalunda {6rnekas. Men den
finns dir inte pi ett enhetligt sltt utan
blandad med andra intentioner. En djup
pessimism ingir som visentlig del i den.

Ingen betvivlar att det realistiska skild-
ringsslttet till vilket Hammenh<ig beklnner
sig i dag ir ett villkor sine qua non f<ir

varje litteratur, profan eller kristen. Detta
bad miste all diktning igenom och fdrfat-
tare som Graham Greene har tydligen den
funktionen att t:6ru <iver denna niidviindig-
het till ett omride, dhr man i det lingsta
har tvekat inftir den: den kristna littera-
turens omride. Genom den beriittigade
kampen mot tendensens livsfdrfalskande in-
flytanden har man nitt fram till det figu-
rernas reella egenliv, som inte genom nigot
tendenti<ist ingrepp av fiirf attrren (utifrin)
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b6r tvingas in i banor, som inte motsvlrar
dess natur.

Detta lr en vlrdefull uppt'ickt av vir
tid men Hammenhtig driver principen till
det yttersta och leder den dirmed ut i det

absurda, Ftir sina preciseringar av den ani-

mala njutningen iberopar han bibelns och

helgonberlttelsernas realistiska skildringar.
Men hur liter sig hans detaljrealism jlm-
f6ra med de beskrivningar med vilka man

i akterna upptecknat och fiir eftervlrlden
bevarat martyrernas lidanden? B?igge har

bata orilet realism gemensamt.

Man skulle slutligen kunna friga varfiir
fiirfattaren stannar vid den sexuella rea-

lismen? Det finns n'dmligen ett mycket vid-
striickt omride, som han inte berdr men

som folldriktigt ocksi borde dras fram.
Varftir skulle man inte kunna tringa innu
djupare in i det vertikala? Sigmund Freud

har gjort det,
Slutligen skulle ju realismen - 

i det fiir-
menta avskrlckandets namn 

- 
kunna ut-

vidgas ocksi horisontalt: itminstone vore

en sidan mttjlishet tlnkbar. En f6rfettarc

kunde ju ha iiregirigheten att dirvidlag sli
alla rekord, nir han drog fram massper-

version fdr att illustrera lasten. An {inns
det ingen stockholmsroman, som skildrar
den mingomtalade homosexualiteten pi 6s-
termalm i noggrant detaljerade kompletta
orgier. Vi skulle di under korsets tecken

fi en hel litteratur, som visserligen inte
skulle kunna kallas smutslitteratur men som

bredde ut smutsen fiir lesaren,

Var gir h'dr grinsen? Och om det finns
en grins - fiir den kristna romanen -vilka normer giller i si fall? Och vari
skiljer sig dessa normer frin dem, som

Hammenh<ig mobiliserar f<ir att giira sin

realism berlttigad?
Dessa frigor stllls inte her fiir att reta.

Genom att demonstrera de realistiska kra-
ven i deras ytterlighet vill de bara visa
vilka eventualiteter en litteratur av sidant
slag skulle ha fcir den katolska vlrlden, som

- i olikhet mot den profana - inte lr
tlnkbar utan jungfrulighetens ande.

Robert Braun
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Ny fransk bibeliivers?ittning

La sainte Bible. 6versittning till
franskan under ledning av I'Ecole
Biblique de Jirusalem. Paris 1915,
Ed. du Cerf.

I ett band, format li,i X 21,t,
I 688 s. 9 kartor. Ffr. I 800, 3 000,
6 000, 9 000.

I fickformat 8 X 12. Paris-Bru-
ges, Descl6e de Brouwer. Bfr. 270,
360.

Lyxupplaga i 3 band med stiirre
typer, tryckt f<ir medlemmrr i Club
frangais du Livre.

Le Psautier de la Bible ile Jirusa-
lem, 2 volymer i fickformat 17 X
1,0. Paris, Ed. du Cerf. Ffr. I 400,
2 100, 3 000.

Bd. 1: Ias 150 Psautnes, iivers. av

R. Tournay OP och R. Schwab,
under medverkan av J. Gelineau SJ

och Th.-G. Chifflot OP.

Bd. 2t Notes sur le genre litt6-
raire et la signification chrdtienne
d.e cbaque fisaume av D. Rimaud SJ.

lntroductions, notes tecbniques, f or-
tnules psahnoiliques av J. Gelineau

SJ.

Det finns numera inget teologiskt biblio-
tek med sjilvaktning, pi vars hyllor man
inte kan se (eller borde kunna se) den rad
av prydliga smi volymer som utg6,r Ia
Bible de fdrusalem, den beriimda franska
bibel<iversittningen. La Bible de Jdrusalem
har sin historia. Gir man tillbaka till iren
194l-1942, finner man, att alla lager av

biblar i franska fdrlag v* uttdmda utan
miijlighet till nytryck, samtidigt som efter-
frigan stindigt vlxte. Redan fiire kriget
hade iu tecken pi en >biblisk renlssans>>

kunnat fiirmlirkas inom den franska kato-
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licismen, och denna r<irelse hade fitt en

stark stimulans genom kriget och ockupa-
tionen. llnder orostiden siikte sig allt flera
kristna >tillbaka tiil killorna>, som man

sade 
- 

till bibeln, liturgien, kyrkofiderna.
Samtidigt kinde teologerne, att tiden

blivit mogen fdr att i si stor utstrlckning
som mtijligt giira tillg?ingliga fiir den ka-
tolska allminheten de resultat som den ka-
tolska exegetiken hade kommit till under
flera decennier av intensivt forskningsar-
bete.

Det var di som >Les Editions du Cerf>
tog initiativet till en ny bibel6versiittning.
Det var inte det enda initiativet av detta
slag. Andre iiverslttningar skulle se dagen
efter kriget, den s. k. Bible du Cardinal'
Lidnart, La Bible ile Maredsous, semt en

fiiryngring av den gamla Bible ile Cram-

[on, som hade varit minga priisters och
lekmins trotjinare under mellankrigstiden.
Emellertid ville Editions du Cerf skapa

nigot nytt, av h<ig standard bide veten-
skapligt och litterirt.

Fiir att tillfiirs?ikra verket den veten-
skapliga grund som behdvdes, ombads den

franska bibelskolan i Jerusalem (lEcole Bi-
blique) att civerta ledningen av iiversltt-
ningsarbetet. Aven exegeter som inte till-
hiirde Ecole Biblique skulle anlitas, bide i
Frankrike och i andra fransksprikiga liin-
der. Bland medarbetarna skulle man senare

iterfinna internationellt kiinda forskar-
namn som R. de Vaux, C. Spicq, J. Huby
m. fl. Varje bok i bibeln 

- 
eller varje

homogen grupp av bdcker 
- 

anfiirtroddes
it en kvalificerad exeget, men varje iiver-
siittning skulle efterit granskas av en an-
nan fackman.

Fiirliggarna ville dock inte niija sig med

en frin vetenskaplig synpunkt trogen iiver-
sittning. De ville ge en god fransh- 6ver-
s?ittning av hiig litterer kvalitet. Den nya
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textcn skulle iterge originalets litterlra ny-
anser, allt efter varje boks s'drskilda karak-

tir och sprikvanor. En knagglig text skulle

inte <iverslttas pi elegant sprik, en milande
populir berlttelse inte iterges med trikig
virdighet. Aven inom en och samma bok

- 
t. ex. evangeliet enligt Lukas 

- 
skulle

man f<irsdka att variera 6versittningens

stilart alltefter originalets skiftningar: mera

virdad nir 
- 

i det anfiirda exemplet -
Lukas skriver pi egna resurser' mindre kor-
rekt nir han ftiljer killor som han vill
respektera. Vidare iinskade men' att 6ver-

slttningen skulle bli ett slags >>officiell>

text, som skulle kunna citeras och iven
lesas htigt i kyrkan. Varje iiversittning
skulle siledes underkastas en ny granskning

frin litterhr synpunkt. F<ir att kunna ut-
f<ira detta program var ett intimt sam-

arbete nddvindigt mellan i ena sidan exe-

geter, i andra sidan fdrfattte och filo-
sofer. I redaktionskommittdn iterfann man

kinda lekmin som t. ex. E. Gilson, H. I.
Marrou, Gabriel Marcel.

Det egentliga arbetet pibiirjades ftirst
D46. SA sminingom utkom bibelns olika

b<icker, den ena efter den andra, med in-
ledningar och fotnoter. Man hade rlknat
rned att hela uppgiften skulle slutfdras pi
tio ir. Efter nio ir fdrelig dock verket

flrdigt. F<irllggarna hade lagt sig vinn om

att ge Guds ord en skiin kledsel, bide vad
,den typografiska framstillningen och pap-

peret betreffar.
Att utge bibeln i separata biicker hade

tvi f<irdelar: man skulle kunna dra nytta
av erfarenheten och av kritiska pipekanden

f<ir fortslttningen av verket och fdrbere-
.dandet av en upplaga i en enda volym.
Man kunde ocksi dirigenom undvika en

nivellerande <iversittning och pi battre
sitt framhiva varje boks s?irskilda karak-

ter. Att varje bok skall tolkas efter sin

>litterira art> ar ju en niidvlndig utgings-
punkt om man vill slippa de minga sken-

problem som i onddan belastat exegetiken

under det senaste halvseklet.

Men en serie pi 43 volymer kan inte

ersitta den letthanterliga bok som alla bi-
belviinner beh<iver. Det ir denna handupp-

laga som utkom i bdrjan pi iret och som

vi hlr fdrst vill anmlla. Den ir inte en

exakt itergivning av den fcirsta texten.

overs?ittningen har inyo granskats och pi
minga detaljpunkter f<irbittrats med led-

ning av de nio irens erfarenhet. Atminstone

en bok 
- 

Psaltaren - 
har grundligt om-

arbetats. Man har fiirsdkt att harmoniera

de dverslttningar av samme uttryck eller

av parallelltexter och citat som hade fitt
olika utformningar i de separata voly-
mertta. At egennamn har givits former si
nira den hebreiska eller den grekiska som

mcijligt, utom niir det gillt namn som har

sin traditionella form i franskan. Inled-
ningarna till de olika bdckerna har omar-

betats, koncentrerats, och nlr detta var
miijligt grupperats (det finns t' ex. endast

en inledning till de fem Moseb<ickerna, en

till synoptikerna etc.' medan varje vishets-

bok diiremot har sin egen). Fackmln lov-
ordar inledningarnas precision, koncentra-

tion, klarhet och vetenskapliga aktualitet.
Notapparaten her naturligtvis fiirenklats.

Men denna utgiva kommer med ett system

at notes-clefs, >nyckelnoter>, som tycks

vara nigot helt nytt. Bibelns viktigaste ut-
tryck, namn eller ledmotiv f<irklaras i sir-
skilda fotnoter vid det mest lempliSa stel-

let, t, ex. n'ir uttrycket eller tanken i friga
fcirekommer f<irsta gingen eller stir i en

slrskilt karakteristisk text. Varje SAng

detta uttryck eller denna tanke iterkom-
mer i texten, hinvisas till det stelle, dir
fiirklaringen ges. Ett register pi mer in
500 ord upptar dessa nyckelnoter.

Ett exempel kan ftirtydliga deras vlrde.
Vid ordet >>Ange> (Angel) ges fdrst i
registret hinvisning till tvi st?illen i Tobit.

Dlr finner man tv8 fotnoter som ger en

kortfattad fiirklaring iiver bibelns 'dngla-

lira, med hlnvisningar till 1l andra bibel-

stillen, dirav fem med andra nyckelnoter.

I registret uppriknas sedan olika uttryck,
der >Ange> f<irekommer; ange de Yahv6,

ange de la face, ange exterminateur, ange
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gardien et protecteur, ange interprdte ou

m6diateur, ange (pi tal om Guds Son),
Saints anges. Med hjalp av itta rader i re-
gistret kan man siledes finna alla de vik-
tigare texterna om lnglar bide i Gamla
och Nya Testamentet samt noterna till
dessa. Ett sidant nit av noter tilliter lisa-
ren att f& fr,'m ett rikt tankematerial och

att himta bibel{iirklaringen ur bibeln sjilv.
Samtidigt vinner man mycket plats. No-
terna ir mera kortfattade In i de separata

volymerna men ocksi mera systematiserade

och stir alltid i intimt samband med tex-
ten, vilket ingen uppslagsbok skulle kunna
g6ra i samma grad. Ett speciellt tecken-
system i marginalen hlnvisar till parallell-
stlllen och till texter som har nigot sam-

band med ifrigavarande stille eller som

belyser det. Vidare kompletteras verket
med kronologiska tabeller (inte mindre In
l7 sidor), olika andra tabeller och nio
ovanligt tydliga kartor, dlitav fy:,a i flert
flrger.

Denna upplaga av La Bible de Jirusalem
framstir alltsi som resultatet av ett stor-
slaget lagarbete, i vilket typografernas bi-
drag inte star vetenskapsmlnnens prestation
efter. I Frankrike har den enhilligt hiilsats
som en epokgiirande hlndelse; iven de

franska protestanterna har mottagit den
med uppenbar gl:idje. Den fdrsta upplagan
' pi 30 000 exemplar 

- 
har inte rickt

till far att tillgodose alla subskriptioner;
t. o. m, lyxupplagan har snart blivit slut-
sild.

Om La Bible de f |rusalem verkligen har
hillit sina fcirllggares liiften, kan endast
tiden avg<ira. Redan nu kan man dock
siga, att alla fiirutsittningar finns, Det
vore orittvist att inte framhilla ett nemn,
pdre Chifilot, som varit mannen bakom
verket och outtriittligt givit impulser un-
der arbetets ging. De som nu gl?ider sig it
den nya bibeln stir i siirskild tacksamhets-
skuld till honom. 

+

Denna upplaga kunde emellertid inte
fylla alle behov. Fiirlaget Descl6e de Brou-
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wer har just nyligen ltglvit La Bible d.e

Jtrusalem i fickforma.t. Boken, som endast

v|ger 230 gram, Ir inte stiirre ln en tjock
(24 mm) fickalmanacka. Texten lr den-
samme som i den >stora> upplagan, medan

inledningarna inte medtagits och endast det
vlsentligaste i fotnoterna bibehillits, Dessa.

noter er samlade i tvi tilliigg, det ena efter
GT, det andra efter NT, och itfiiljes av

ett sakregister i likhet med den stora upp-
lagans register iiver nyckelnoter. Flera av
Creilos li,sarc kommer sikert att gliidja sig
<iver att fi veta, att pdre Chifflots medar-
betare fdr omredigering av noterna ir pdre

L.-M. Dewailly. I sj?ilva texten inskrinker
sig hinvisningarna till de egentliga paral-
lellstillena. Trots sitt lilla format ir boken
mycket prydlig. 

*

En fickupplaga i tvi band av psaltaren i
Bible de Jdrusalems iiversittning ger oss an-
ledning till att slrskilt omnlmna f.atleg,-
garnas arbete med bibelns bdnbok. Den
bibliska renbssans, som vi inledningsvis be-
r<irde, har inte bara inneburit en impuls
till privata studier. Bibeln iir Kyrkans bok
Bibeln kan inte ritt fiirstis annat 'dr. inom
kyrkan, i gemenskap med kyrkan. Fiirllig-
garna till La Bible ile Jdrusalem har velatn
att deras text skulle kunna llsas h<igt och
att psalmerna skulle kunna hsas gemen-

srrnt, j4 t. o. m. sjungas. Psaltaren ir ju
inte framftir allt en andaktsbok fiir privat
bruk 

- 
fast?in den ocksi kan vara en

ypperlig sidan. Den fu Gails folks ins|ire-
rade biinbok". Redan vid b6rjan av sitt ar-
bete hade psaltarens bigge iiversittare siikt
en textform som kunde iterge den he-
breiska poesiens rytm. Efter en f6rsta ut-
giva i separat volym underkastades hela

tiverslttningen en grundlig omarbetning.
En specialist pi koralrecitation, jesuitpatern

J. Gelineau, anlitades. En ny <ivers?ittning:

sig dagen i separat volyri. Samme pdre

Gelineau skapade melodier efter vll genom-

tinkta arbetsprinciper. >Gelineaus psalmer>

spred sig som en ltipeld till minga franska
fiirsamlingar. I en by, dir man hade biirjat
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att anvenda >>Gelineaus psalmer>>, sade en

bondkvinna, att >de dyker upp igen i ens

tankar, nir man arbetar pi ikrarna>.
Ingen recension kan vara mera v'dltaligt
bertimmande.

Det Ir denna nya tiverslttning som iter-
finnes i Bible de Jirusalems handupplaga

och i den sirskilda utgivan i fickformat.
Denna sista utgiva ir, vad man skulle

kunna kalla ett slags >liturgisk> upplaga.

Det fiirsta bandet iterger psaltarens text
med singrytmen typografiskt markerad

efter Gelineaus melodier. Eftersom texten
tar sikte pi gemensam recitation, skiljer
den sig nigot frin den stora bibelns: dels

av rytmiska skll, dels ftir att inte alltfiir
mycket awika frin den tradition som Sep-

tuaginta och Vulgatan representerar. Sep-

tuagintas texttradition Ir ju den som oftast

citeras i Nya Testamentet' medan Vulgatan
ligger till grund f<ir kyrkans traditionella
liturgi. Si iterges t. ex. ordet Yahv6 i den

stora bibeln in med >Le Seigneur>> och en

med >Dieu> i denna utgiva. Psalmnumre-

ringen fciljer Septuaginta och Vulgatan, ej

massora, Allt detta pekar pi fdrhggarnas
avsikt att underhtta iivergingen till och

frin den katolska liturgiens officiella text
pi latin och att giira den nya psaltaren till
en bc;nbok si niira den katolska traditionen
som mdjligt. Denna avsikt kommer Innu
klarare till synes i det andra bandet, f<ir-
frttat w jesuitpatres D. Rimaud och J.
Gelineau. Vi finner dlr:
en f6rteckning iiver alla direkta citat ur
Psaltaren i NT;
en fdrteckning iiver alla hinsyftningar till
Psaltaren i NT;
en koncentrerad kommentar dver var och
en av de etthundrafemtio psalmerna och

de fem bibliska lovsingerna. Ftir varje
psalm presenteras dess litterira art, dess

sirskilda uttryckssiitt, dess nyckelord, dess

Imne. I ett kort avsnitt behandlas sedan

psalmens >kristna anvindning> enligt kyr-
kans 

- 
mest kyrkofedernas och liturgiens

- 
traditionella anda och bruk. Rytmiska

uppgifter ges direfter f<ir psalmens utfii-
rande;

ett slrskilt avsnitt fdr det >tekniska> ut-
fiirandet av den gemensamma singen (med

melodier);
ett register dver de olika psalmernas an-
viindning under kyrkoiret, i sakramenten, i
missan, vid helgonfester;
flera register, bl, a. iiver grundtankarna i
psaltaren och <iver dess nyckelord.

Man f6rvinas dver den summa av lirdom
och ikta traditionell kristen ftirstielse av

psaltaren, bibelns klenod, som f<irfattarna
lyckats koncentrera i en si liten bok. Ocksl
detta lilla verk vittnar vlltaligt om den

franska bibelrenissansen. Denna tycks inte
innu ha sagt sitt sista ord.

J. D.

Frangois Mauriac

producerar sig allt mer som publicist och

allt mindre som diktare' Huruvida detta

ir en frin litterlr synpunkt beklaglig eller

tvlrtom gl?idjande utveckling kan v5l
diskuteras. Sikert Ir emellertid att pub-

licisten Mauriac finner sina bista vapen

i diktarens rika arsenal av de mest finsli-
pade stilmedel som i detta nu star naSon

forfettarc till buds. I stor utstrlckning
stiller han dem i radikala partiets tj?inst (i
tidningen L'Express), men han stir dock

fdrst och frlmst som en fri politisk skri-
bent som tippet uttalar sig kritiskt nlr han

klnner sig kritisk.
Till sitt politiska engegement drevs Mau-

riac som bekant fiir nigra ir sedan 
- 

vid
en ridpunkt som fcir iivrigt sammanfiill
med Nobelpriset och Stockholmsresan - 

av

vissa avsldjanden angiende de koloniala
missfdrhAllandena i Nordafrika. Sedan dess

har nordafrikanerna haft en orldd och out-
triittlig f<irkempe i FranEois Mauriac, som

inga smldebrev eller hotelser till livet kun-
nat avhilla frl.n att ropa ut sanningen om
politiskt f<irtryck, polisilra tortyrmetoder
och administrativ korruption. Arlighet i
kritiken av det ridande systemet vlcker
alltid hat hos somliga, beundran hos andra.

Och bland Mauriacs nya beundrare och

sympatisdrer finns mlnga som tidigare stitt

189



-

Litteratur

negativa till hans person om inte till hans

fdrfattarskap.
FIos den kristna publiken miiter Mauriac

en liknande ambivalens. Aven pi det reli-
gi<isa omridet yttrar han sig n?imligen

med stor frihet, bide i samband med poli-
tiska frigor och eljest. De mera officiella
kyrkliga organen behandlar honom i regel

i ritt stitsur ton, men om man finner ho-
nom vara en nigot besvlrlig f6rsamlings-
medlem si ifrigasiitter ingen djupet och

Irligheten i hans kristna iivertygelse. Att
Osseruatore Rotnano f<ir en tid sedan utlit
sig i anstringt d,verligsna ordalag om den
gamle f<irfattaren hindrade inte Pius XII
att vid samma tid sinda sin vllsignelse som

hilsning med en Mauriac nirstiende person

som di bescikte piven.
Tenker Mauriac helt iiverge sitt skiin-

litter'ira ftirfattarskap? Den frigan stlllde
jag till honom vid ett sammantriffande
f6r nigra minader sedan. Han svarade ge-

nast bestimt nekande. Att han pi senate

tid si ivrigt och aktivt gitt in fiir politisk
verksamhet beror pi att han anser det vara

sin plikt att g6ra en insats pi detta omride

- 
och det 5r heller inte troligt att den

unga katolska demokratiska falangen i
Frankrike utan honom si snart skulle ha

funnit en vlig tillbaka till den gruppering

it vinster som ursprungligen f<irverkligades
av MRP men inyo klnts som ett behov

sedan detta parti i realiteten blivit ett h6-
gerparti. Men Mauriac vill inte lita sig

helt uppslukas av politiken. Han hoppas

att under nigon vistelse pi sitt klra Malagar
itminstone pib6rja en roman.

Under hela fyrtiotalet var Mauriac im-
produktiv som romanfiirf.attarc. Hans iter-
intride pi den skiinlitternra scenen skedde

lgJl med Le Sagouin. Diirefter har han

publicerat ytterligare tvi romaner: Galiga:i

och L'Agneau. Om denna senaste period i
sin romanproduktion har FranEois Mauriac
i ir talat i en intressant artikel i Figaro
Littiraire. Le Sagoain kom egentligen till,
avsliijar han, pi bestillning: han hade lovat
en tidskrift en kort roman, fann ett utktst
i sina papper, tog upp det igen och blev
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inspirerad till den beklimmande historien
om det vanlottade barnets tragedi. Sj?ilv
anser Mauriac denna roman vara det rent
litterlrt mest full:indade av sina verk. Den
f6ljande boken, Galiga:i, kom till i gladjen
iiver att Le Sagouin lyckats si vil.

Yad L'Agneau betr'iff*, si pibiirjades
den nigon ging vid mitten av fyrtiotalet
men avbriits och iterupptogs fdrst di innu
en tidskrift, efter >iiverraskningen med

Nobelpriset>, bad om ett bidrag. Aven
denna ging greps f<irfattaren av sitt imne,
>jag blev besatt av mina bida Inglar, den

svarta och den vita, Jean de Mirbel och
Xavier, lammet>>. Redaktiiren fitr tidskrif-
ten i friga blev emellertid fiirskrickt in-
f<ir resultatet, och si blev iiven andra lit-
tetita r&dgivare som tillfrigades. Mauriac
som alltid skrivit pi inspiration och sillan
arbetat om sina verk satte sig nu att skriva
boken pi nytt >med en ytterlig omsorg om

stilens knapphet, evstAende frin alla slags

effekter>. Romanen blev en relativ bok-
handelssucc6 men sillan riktigt uppfattad.
>Denna bok som skrivits fiir ett fital blev
llst av minga1' direv alla missfdrstind.>

Missf<irstinden bestod 
- 

In en ging! 
-i ftirflran tiver konfrontationen mellan

morbida och onda mlnniskor i ena sidan

och den gudomliga niden E den andra.

>Fiir flertalet kritiker utgiir jag en hiidisk
blandning av det orenaste i minniskan och

det renaste i den kristna uppenbarelsen.>

Mauriac ftirvinar sig inte utan orsak tiver
den brist pi kristen och rent mlnsklig er-
farenhet som ligger under dylika reaktioner.
Den ondska och orenhet som finns hos hans

personer Ir i stort sett densamma som finns
nigonstans inom alla mlnniskor 

- 
nigot

som kristendomen har vetat i tvitusen ir
och psykoanalysens anh:ingare i ett kvarts-
eller rentav ett halvsekel, Den skandal lii-
saren upplever nir hans skidar ner i de

mauriacska avgrunderna Ir vlsentligen fa-
riseism. Och nlr han fiirsdlier pisti att det
ir Mauriacs kristna livsisk8dning som ger

en iiverdrivet pessimistisk bild av miin-
niskan, si d6mer han ytligt. >>Niden skapar

inte brottet, men den giir det synligt f6r
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vira iigon. Att personerna i 'L'Agneau' ter Ibland miste man n'imligen v?ilja: Ja eller
sig si ohyggliga f<ir minga beror bara pi nej. Antingen 

- 
eller. Si lingt kan jag gi

att de exponeras i ett ljus som inte Ir av med. Men hir lr det stopp. Jag siger nej.
denna virlden och som obevekligt avsl6jar Vad det in kostar. Aven om det giiller
vir dolde orenhet.> livet.>>

Det finns kristna och icke-kristna fa-
riseer, men bida kategorierna iir ense i detta
att de >inte kan godta att det kristna livet
ir en sidan strid, att det inte skenker en

lugn besittning av en en ging fiir alla
eriivrad sanning, att den inte stlller oss

utanfiir den iivriga mlnskligheten, det vill
siga de onda och lastbara>. Att det kristna
livet lr denna kamp, inte bare f<ir den egna

frilsningen utan fiir hela mlnsklighetens,
ir vad Mauriac velat visa med L'Agneau,
dir han skildrar ett av de >helgon> som

inte >kommit bortom alla miijligheter till
det onda och bortom alla risker, utan som

intill sin sista dag vandrar fram pi en smal
klipprand mellan tvenne avgrunder>>.

Gunnel Yallquist

Eva Berg: Hjiirtans frdjd,
Stockholm 19t6, Vahlstriim &
Vidstrand, Kr. li: 

-.
Titeln pi Eva Bergs nyutkomna roman

verkar ganska f<irbryllande. Romanen
handlar ju huvudsakligen om tragiska ting
och det finns inte en m'dnniska i den, som

2ir lycklig i detta ords vedertagna bety-
delse. Slutet p& romanens k?irleksaffir lr
ocksi allt annat ln en >happy end>. Men
medan man i biirjan ?ir biijd att tro, att
titeln hr medvetet ironisk, blir man under
lisningens ging dvertygad om att det her
Zindi ?ir friga om >hjirtans frdjd>> i en

annan, djupare mening. Eva Berg antyder
att det finns virden i livet som lr v'dsent-
ligare in den mlnskliga lyckan, sjllens
innersta integritet, fiirmigan att gA utan-
fdr sig sjilv 

- 
eller, uttryckt pi ett annat

sitt, fiirmigan att sti emot det onda, iven
om det inneblr ett o'indligt personligt
lidande, Romanens visentligaste gestalt si-
ger i ett samtal med dottern: >Ditt mlnni-
skovlrde. Det iir det hiigsta som finns.

>Hj'drtans friijd> handlar om nigra
kvinnor i fyre generationer, samlade pi ett
sommarstelle i sklrgirden. Bakom dessa

kvinnor skymtar minnen i deras liv, lven
de tvi min, som framtrider direkt i ro-
mrnen spelar nimligen en mer underord-
nad roll som bakgrund och f<irklaring till
kvinnornas personlighetsutveckling och
handlingssitt. Den silverhiriga mormodern,
blid och lugn utit, lever i sjiilva verket med

intensivt engagemang om sitt liv, fylld av

bitterhet och hat till den avlidne mannen,
en skenhelig prlst, otroSen, hycklande och
avskyvird. Han hade fitt henne att f<ir all
framtid hata inte bara honom sjllv, men

allt han representerade 
- 

framfiir allt kyr-
kan.

Mamma Elly, en femtioirig djupt splitt-
rad kvinna ?ir skildrad med en intensiv rea-
lism, som dock inte utesluter medlidande,
>Mor ir ittio. Jag vill inte bli si gammal

och skriiplig. Inte en sidan mumie. Men
jag tcirs inte d<i, Och jag vill inte se ut si
h:ir heller. Jag vill inte bara bli allt tjockare
och slappare och griare och rynkigare., .>>

Ellys liv har ocksi varit olyckligt. Akten-
skapet med Gotthard, >den lille pedanten

och skrivbordspreussaren med sin mtirdande
dagliga trikighet och alla sina befiingda
id6er> blev tvbrt avbrutet genom hans

pliitsliga diid. Ensam och iivergiven inledde
Elly ett fiirhillande med Axel Liinwall, den

sjiilvgode och egoistiske direktiiren, som ut-
nyttjat henne bide ekonomiskt och emotio-
nellt under en ling foljd av ir utan att
skenka henne nigon verklig lycka och till-
fredsstillelse. Men trots detta orkar hon
inte bryta med honom.

Trettioiriga Siv, Ellys dotter, f. d, kind
manneklng, har blivit sinnessjuk efter'ett
kort och stormigt iktenskap, som slutade

med skilsmissa, med den framgingsrike re-
klammannen Bo. Hon vistas pi familjens
sommarstelle pi permission 

- 
frin sinnes-
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sjukhuset, Sivs syster, Ninne, ocksi hon
manneking, ir romanens mest betagande

gestalt, En liten missionir i >>en chic, brun
parisisk hatt och med turkosgriina handskar

i samma nyans som pompadourpumsen>.

Ninne lr djupt religi6s och aktiv i Svenska

kyrkan, med hiiga renhets- och helighets-
ideal och nestan lika h<iga ansprik ifriga
om eget utseende och viktkurva. Det mlrk-
liga med Ninne ir, ur en katolsk llsares

synpunkt, att man mycket litt kan tinka
sig henne som katolik; just kombinationen
av ungdomlig fliird och religidst allvar 'dr

ganska typisk och ofta fdrekommande bland
unga katolska flickor. Ingenting kunde vara

felaktigare In att uppfatta Ninnes guds-

fdrhillande som ett surrogat f6r en mlnsk-
lig kerlek. Hir lr det frig* om bide 

-och, inte antingen 
- 

eller. En annan sak

lr, att Ninne bestlmt sig f<ir att avstA frin
sin mlnskliga karlek till Michel som ett
ofier; f6r att Siv skulle bli frisk, inte dirfiir
atr ett mrnskligt kerleksfdrhillande fiir
henne skulle utesluta ett gudomligt sidant.

Den yngsta generationen representeras i
romanen av Lillan, Sivs dotter, en sympatisk

tioiring med >>de korta jimntjocka benen,

putmagen och den knubbiga stjerten' dir
dolken vippade frin lederbiltet>>. Men
ocksi i hennes liv finns det en man, den
jimnirige >>Stichan>>, som betraktar henne

som sin >>tjej>>, och fordr* av henne 
-

glass, som hon skaffar under synnerligen

farliga omstindigheter.
Romanens egentliga handling Zir koncen-

trerad till ett par sommardagar. Under L<in-

walls bes<ik i sklrgirden 
- 

skildringen av

hans ankomst Ir onekligen romanens roli-
gaste om ln malicidsaste 

- 
f<irstiker Siv

wtnyttja allas frinvaro i stugan till att begi
sjilvmord. Hennes plan misslyckas, eftersom

Lillan trlffar sin mor vid sjiin' Det nattliga
samtalet mellan den oskyldiga och smitt

skrimda lilla flickan och kvinnan, som be-

finner sig i sinnessjukdomens ohyggliga hel-
vete, utgiir onekligen bokens konstnlrliga
och minskliga h6jdpunkt. IJtan att veta om
det f6rmir Lillan modern att uppge sjilv-
mordsplanen fiir hennes skull. >Man kunde
ocksi d6mas att frivilligt bli kvar i helvetet
av fri och egen vilja, och hiir sen. St'dng

ddrren innifrin. . .> Ungefir samtidigt
upplever Ninne och Sivs f. d. make Bo i
Stockholm en kort och intensiv klrleks-
historia, vars slut man kanske inte borde

avsliija.
Man frigar sig, vem Eva Berg har avsett

som romanens huvudperson. Det ir onek-
ligen Siv som dominerar, hon framstir som

den bide visentligaste och intressantaste ge-

stalten, under det att Ninne utrymmesmas-
sigt spelar den stdrsta rollen. Detta verkar
i viss min stiirande pi romanens inre balans

och utg<ir givetvis en svaghet. Bokens fiirsta
del med den skarpa kontrasten mellan de

skakande kapitel, som behandlar Siv och

hennes kamp mot sjukdomen, och de, som

handlar om Lillan: >>Mitte den inte smllta!
Gode Gud 96r si att glassen hiller sig tills
jag kommer fram 

->> 
Ir den avgjort b'ista.

I jimfcirelse med den ter sig den i och ftir
sig utmlrkt skildrade klrlekshistorien mel-
lan Ninne och Bo 

- 
som utgiir bokens

llngsta parti 
- 

fiirglds med undantag av

nlgra IZ strilande scener. Men frinsett
detta lr >Hjirtans frtijd> en fin roman,
skriven i en sober, klar stil, som gdr lls-
ningen till ett niije, genomlyst av en mild
ironi och levande iimhet. Eva Berg har ett
beundransvlrt sinne fiir mlnskliga relatio-
ner, och hennes skildring av de olika kvin-
nornas fiirhillande till varandra Ir slkert
genomfdrd, Man hoppas pi en fortslttning
pi denna stimulerande och kloka roman'

Halina Brzezinska
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London 1916, Hollis & Car-ter. 16 s'

Ruoor.p Haussr: Die Chri$otogie du Nikolatts

un Kuet. Freiburg r956, Hetder.

Enrcn Pnzrwer.tt lgnatianitcb. FranLfurt Am
Main 1956, Knechi. DM' 5: 8o.

IcN,trrus voN Lotor,a: Det Beicbt det Pilgers,

Freiburg 1956, Herder.

S. Jer'rns Bnoonrcr SJ: Saint lgaaliw'Ia1tola.

The Pilgtim Years, London 1956, Burns

and Oates. 3o s.

Catholic Ed*cation. An Educational Review

Number r. London r9y6, The C-atholic

Education Council. 3 s.

GuNNen Rosnwo,rr,: V,ir, kdtolskd artt, Lund
1956, Gleerupska Univetsitetsbokhandelns

Fotlag. Kr. r4:-.
Vafdr jag izte gitt till Ron, Bekiinoelser och

tepliker utgivna av Gunnat Rosendal. Lund
1956, Gleerupska Univedtetsbokhandelns
F<idag. Kr. 8: yo.

GuwNen RosENoer-: V,ir allraheligasn to. En
liten katekes. Lund 1956, Gleerupska Uni-
versitetsbokhandelns Fddag. Kt. z: 25.

Eva Bxncr l{arurc frijil. Stockholm 1956'

Ifahlstrom & lfidstrand. Kt. r;: -.

t

Om Sven Stolpes f,oman Fru Birgitta./ar (Stockholm r2ll,fonaiers)-skriver
P. Erich Przywxta SJ, en av Tysklands stotsta katolska ktitiker: >Jag har just

avslutat lnsningen arr Stolpes bok Fru Bitgitta ler. Kort innan hat iag .la;st Lax-

ness vefk och mlste nu tillsti, att Stolpes bok ?ir det stoia svafet Pa ishnningens

>apokalyptik>> -:ektnordisk 
som Laxness \refk men oiiimfdtligt djupare ?in is-

lilnningens. Denne tycks tydligett v^ta forsiunken i konvertitproblematik. Jag
har aldrig lest en bok, som lika ovediigset som Stolpes overvinner fefoftrra-

. tionens diupaste syfte.>>

Gliirn ej
att fiirnya prenumerationen pa CREDO'

att gdta Edra vilnner och bekanta

uppmIrksamma Pi vit tidskrift.

Ni giir diitmed dem och
ovir goda sak en tiiinst.
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BOKNYTT .fr,iu

KATOI-SKA BOKF6NLAGET
Norra Smedjegat. z4 . STOCKHOLM . Tel. zr ,ro, . Gruadat 1887

R. \f,/rHNrn, S. J., Ganla Te$ameatcts Sannkg z. -. (Nr z ur serien Bibelkunshap)
:

> Toll ord om aalaten, tredie uppl. r: -
i' ,, Kortfaxod Trosliira, andr4 omarbet. uppl. r: to

>> Frdx Ansgarits titt Katin Otilotter . u -(etta sekler i tabeller)

l Kring Altaret, fr.Lgot och svar 9m den heliga
' missan (andra, forb?ituade uppl.) .

RoueNo Gue xorNr: Vdr frdlsaret adg till korset
(6verslittn. ftln tyskan)

H.Knruran,S.J., Kisti furfu . 4: to
(Nry ur se.tie.n Katolsh TrorkrQ

PivgN Prus XI, Defia Ar dktnskapet, ett fdrsok att enkelt och
letfattligt utttycka huvudinnehillet i plvcns
encyklika >Casti Connubin . o: to

Uppsala r9s6, Almqvist & wiksells Bottryckql AB 666j74


