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Ur den danska presskritiken:
rBåde text och bilder är strålande.r
rMan kan lugnt spå att den kommer att bli klassisk i
reselitteraturen.l

Rom. rr8 sidor med rzo fotografier i djuptryck och 3 i färg.
Allhems förlag. Klotband zz:-

i'i Rom, En bok i färg om den eviga staden. Orienterande in-*lj
ledning av docent Olof Vessberg. 67 sidor med z4

f.-''i- iil;l fåirgfotografier. , ,,;t1.'r{r{.1 - ! ;i ., ,-,.:
K. F.:s fötlag. Klotband 15: -

Då Sveriges katoliker inför Hans Excetrlens Bhkob Miillert aagång lrån sitt ömbete
på ett alldeles särskilt sätt önskar hylla sin vördade och avhållne överherde och vise sin
tacksamhet för honom genom en avskedsgåva, meddelas härmed, att den käraste gåvan

till vår biskop skulle vara ett bidrag från såväl enskilda som föreningar till den sak som

under alla år stått hans hjärta närmast, nämligen säkerställandet av barnens katolska
uppfostran.

En gåve till den Katolska Skolfonden innebär även att för framtiden bevara och hug-
{ästa biskop Miillers storslagna verk. Gåvorna bör insättas på Katolska Skolfondens giro-
konto (Ii 1277 Stockholm), varvid på talongen anges >Biskop Miillers avskedsgåva>,

Ansgar Nelson
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SEDÄN SIST

Kuinnans bebfuigbet till prästärnbetet

är i första rummet en teologisk f.räga i ordets strängaste bemärkelse, ty
det mest väsentliga och avgörande är vad Gud själv menar och vill i saken.

Har Kristus inte själv instiftat prästämbetet och inte själv bestämt dess

innehavare, är det alltså inrättat arr enbart mänsklig auktoritet, kan denna
auktoritet också införa ändringar alltefter tidernas åsikter och behov.
Innehas denna auktoritet av kyrkliga och statliga instanser tillsammans,
får man inte vara förvånad över att åsikter och behov avsevärt varierar
och att 

- 
i sy1111g1het i vår tid, då statsmakten i religiöst avseende mest

är (i bästa fall!) >neut1alv 
- 

de rent religiösa och kyrkliga synpunkterna
lätt tränges i bakgrunden av de politiska och civila.

Har prästämbetet däremot både ifräga om bärare och funktion bestämts
av Kristus själv, är intet annat att göra ån att klarlägga hans tanke och
vilja. >Reformationens> arvtagare slår upp bibeln 

- 
och tolkar den efter

det sedvanliga schemat av varierande >grunduppfattningar> och >bibel-
teorier>> utan att komma till en enhetlig uppfattning. I föreliggande fall
är det dessutom knappast möjligt ens för en sansad vetenskaplig exegetik
att komma till ett slutgiltigt resultat, ty de enskilda paulinska text€r, som
man huvudsakligen brukar åberopa mot kvinnans behörighet, pekar inte
entydigt i den riktningen.

En argumentering utifrån en omfattande syn på Kristi verk, sådant det
framstår i NT, skulle visserligen ha större beviskraft, men bara om man
medger, att han har gett det nya Gudsfolk, som han vill samla i sin kyrka,
en hierarkisk struktur, liknande den som Jahve i GT givit sitt egendoms-
folk, och att NT:s >universalitet> och >nedbrytande av skiljemuren> inte
alls avser en individualismens och atomismens revolution i människovärl-
den, Kanske man också skulle kunna argumentera >ex silentio>: just det
faktum att Kristus inte uttryckligen kallat kvinnan till det specifika apost-
laämbetet men annars gett henne en mycket markerad ställning i Guds-
riket är ett bevis mot kvinnans beharighet till just detta ämbete.

Men en sådan argumentering lämnar snarare det rent exegetiska området
och går över till en bevisföring utifrån >traditionen>. Därmed menas för-
visso inte vilken >>tradition> som helst 

- 
alba minst ett oförändrat fast-

14tto- s73oz4 Credo. 38:eårg. Nr 4. 1957



Sedan sist

hållande vid rent mänskligt och historiskt betingade former 
- 

u12n dsn
kyrkans medvetenhet om uppenbarelsens innehåll (däri inneslutet också

om hennes eget sanna väsen), som hålles levande och vaken i henne genom
den Helige Andes upplysning och som det av samme Helige Ande ständigt
ledda lärofunbetet förkunnar och framlägger i allt mer preciserade formu-
leringar alltefter de olika tidsepokernas särskilda frågeställningar och and-
liga behov.

För en katolsk teolog kan det inte finnas något tvivel om att kvinnan
enligt denna kyrkans trosmedvetenhet icke är behörig till prästämbetet,
och att den motsatta uppfattningen måste anses strida mot den kristna
tron, uppfattad p& detta katolska sätt, även om någon högtidligt fast-
slagen dogm därom inte föreligger.

De som inom Svenska kyrkan för|åktar denna behörighet, lämnar där-
med också på denna punkt den katolskaläran 

- 
de fullfoljer konsekvent

den reformatoriska tradition, som bara erkänner det allmänna prästadömet
på grundval av dopet men förnekar ett. ytterligare prästadöme, som får
särskilda fullmakter i kraft av prästvigningens sakrament.

Lut bers ka V ärldsf örbundet

avhölI sin första internationella kongress för tio år sedan i Lund och över-
tog då de arbetsuppgifter som tidigare Lutherska Världskonventet ägnat
sig åt under nära 25 är, Till den tredje internationella kongressen, som
under augusti månad detta är ägde rum i Minneapolis, hade inte mindre
än ett 7}-tal lutherska samfund skickat sina delegater.

Den katolska kyrkan var inte representerad och hörde givetvis heller
inte dit. Men enligt rcferat i den svenska dagspressen omnämndes hon i ett
anmärkningsvärt sammanhang, Man talade nämligen om en teologisk
offensiv ifrån Roms sida, som man borde möta från lutherskt håll.

Av tidningsreferaten framgick inte klart vad saken egentligen gällde.
Var det kanske den liturgiska förnyelsen i den katolska kyrkan som av-
sågs eller katolikernas växande intresse för bibelläsningen? Framfördes
kampropet kanske med tanke på Maria-fromhetens blomstring och dess

obestridliga verkan även bland icke-katoliker?
I varje fall kan vi kacoliker vara glada över Minneapolis-konferensens 

-lät vara negativa 
- 

intresse för Rom. Varningen för vad man kallade
Roms teologiska offensiv förrådde, att man på Minneapolis-kongressen var
medveten om att teologien inte kan nonchaleras. Det är ju känt att inom
den ekumeniska rörelsen en viss spänning råder mellan sådana som vill
reducera hela arbetet till praktiska uppgifter och sådana som fortfarande
sätter värde på teologiska utredningar. Det är ett glådjeväckande recken
och det inger hopp att till och med i Lutherska Världsförbundet 

- 
där
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Sedan sist

man hjälper flyktingar och utvandrare, kämpar mot hunger och hem-
löshet och där man sålunda allvarligt odlar den praktiska kristna kärleks-
verksamheten - öppet medges, att man ovillkorligen måste eftersträva
teologisk klarhet.

Visserligen finns det mellan de till Lutherska Världsförbundet anslutna
samfunden tydliga skiljelinjer i tron. Man försökt€ inte dOlja detta i Min-
neapolis. Men både för att övervinna de motsättningar som finns luthe-
ranerna emellan och för att stödja den praktiska kristna verksamheten
behövs teologi. Människan lever nu en gång i kontakt med verkligheten.
Hon vill veta, hur saker och ting verkligen ligger till. Även för ett kristet
liv är detta ofrånkomligt. Ropet efter teologi i Minneapolis kan inte tolkas
på annat sätt än som ett erkännande av sanningsfrågans betydelse för tron.
Ty teologien är trons intellektuella komponent. Och intellektet söker san-
ningen.

Här har f. ö. den katolska >obönhörligheten> ilårofrägor sina rötter.

Ett ord au Bergson

>Ett stort under är, hur kristendomen lyckades omskapa den hedniska mentaliteten,
hur den lyckades göra slut på de blodiga sLådespelen på arenan, som även högt och fint
bildade hedningar knappast tycks ha tagit avstånd ifrån, hur den tiderna igenom förmått
hävda rätten och dämpa grymheten och våldet. Men det underbaraste för mig är den
kristna mystiken 

- 
mystikernas handlingskraft och deras förmåga som organisatörer.

Mystiken har länge sysselsatt mina tankar. Jag b0rjade tänke över dessa ting, redan innan
jagvat 30 år, och nu är jag 74, la,9, har läst de stora mystikernas skrifter. Jag har häpnat
över deras samstämmighet, trots att sekler legat mellan dem. Jag har häpnat över den

sublima enkelhet, med vilken de löst många svåra frågor. Tänk på evangeliets ord, huru
enkla är de inte, hur säkert orienterade i verkligheten, mot verkligheten! Där finner vi
ingenting av det som folk tror vara utmärkande för mystiken, 'en dunkel natt', för-
sjunkande utan handling. Men det viktigaste är kanske, att jag personligen känt många
mystici, enkla människor utan hOg bildning, som det oaktat varit lika högt kultiverade
som någonsin en lärd eller bildad man, människor som levat det mystiska livet utan att
deras omgivning haft den ringaste vetskap därom, Jag har ofta frågat dem, vad de för-
nummit och känt, när de vänt äter fuLn de utomordentliga tillstånd och erfarenheter de
gett mig del av, och de har alla svarat: ett oemotståndligt behov att tala med andra,
att verka för andra, påverka rndra. Jag har funnit en samstämmighet mellan mystici,
som jag läst; den har förvånat mig, och riktigheten av den uppfattning av mystiken som
jag kommit till efter nära nog femtio års arbete är jag alldeles viss om. Jag är väl för-
trogen med Porphyrios och Plotinos, även deras mystik är inne på samma väg, men den

når icke fram till målet, den tar sig icke uttryck i handling på samma sätt som de

kristna mystikernas. De senare har känt sig liksom ryckas med av en väldig våg, som

vällt fram inom dem, de har handlat, nödgade.>

Ur ett samtal, refererat av Hjalmar Sundin i
Sjattiotredje psalmen ocb andra essayer

(Sthlm, 19t6).
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BÖN OCH TILLIT'

f, fter kanonbönen i mässan höjer prästen rösten och säger: >IJppmunt-
I t,rade genom hälsosamma föreskri{ter och vägledda genom gudomlig
undervisning väga vi säga: Fader vår som är i himmelen.>>

Vi, som hört dessa ord så ofta och som läst denna bön sedan vår barn-
dom, har väl knappast intryck ay att vara särskilt d.jårva, när vi säger

detta. För de första kristna och kanske ännu mera för de grekiska kyrko-
fäderna var det helt annorlunda. Dessa kyrkofäder levde på en tid, då

platonikerna och de nyplatonska filosoferna betonade den gudomliga oät-
komligheten på ett sådant sätt att tanken, att kalla Gud för Fader, betydde
något oerhört. Det var ett alltför familjärt namn. Efter att ha klarlagt hur
f.amiljårt det var, drog Gregorios av Nyssa följande slutsats: >Vilket mod,
vilken roqqqola, vilken samvetets renhet kräver inte detta hos den ta-
lande> (Orat., II, P.G. 44, ll40 C). I samma skrift säger han också:

>Om vi sålunda har begrundat avsikten med denna bön, borde vi rusta våra själar,
så att vi djärvdes ta dessa ord i vår mun och lr,ed parresia säga: 'Fader vår . . .'> (Orat. ll,
P.G. 44, 114t D).

Redan förut hade Origenes påpekat, att det inte fanns en enda bön i
Gamla Testamentet, som vågade kalla Gud Fader:

>Och hittills har det inte varit möjligt att finna någon där. Man bör kanske inte säga,

att Gud aldrig skulle ha kallats Fader, eller de sanna troende Guds barn. Men ingenstans

i en bön åkallas Gud som Fader.> (Orat.,22, 1. Jfu in Job., 19,1, t.)

I sin kommentar till Johannes' evangelium påstår Origenes också, att
människorna måste vänta till Kristi ankomst, innan de med parresia

kunna tillbedja Gud som Fader (XIII, 16, K o € t s c haw 240, 2l-28).
Även de österländska liturgierna ger uttryck för samma inställning.

På samma sätt som i den romerska liturgin höjer prästen rösten efter
kanonbönen och säger: >Och håll oss, o Herre,värdiga att m€d parresia och
utan fruktan väga a ropa dig, Gud Fader i himmelen, och säga: 'Fader
vår. . .' (lobannes Krysostotnos' Liturgi. Jfr S. f ah-obus' Litwrgi och
S. Basileios' Liturgi).

I nästan alla dessa texter förbindes verbet @ugo6r,r (väga, ha mod) med
ordet, parresia.Det är med avsikt jag hitintills underlåtit att översätta det.
Det är nämligen ett ord som är oerhört svårt att översätta; det är så inne-

t Denna artikel bygger på ett föredrag hållet för Academicum Catholicum i Lund.
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hållsdigert, att det inte finns någon absolut motsvarighet varken på sven-
ska, franska eller tyska. Man översätter det vanligtvis med >tillit, trygg-
het, tillförsikt, frimodighet>. Det är riktigt men ändå otillräckligt, ty
samma begrepp har för olika tankeriktningar olika innebörd. För kyrko-
f.åderna är d.etta uttryck betydelsefullt. För dem represenrerar parresia
en innerlig attityd, en disposition som är typiskt kristen och som bör
prägla allavära böner. Johannes Krysostomos skriver t, ex.:

>Ty icke höves det att bedja till Gud med en mångfald av ord utxn med ett rent
hjärta och under goda gärningars utövande. , . Alltså bör den bedjande framförallt hysa

farresia> (ln Ps. 4, I, P. G, tt, 40),

För att Iä fuam alla de nyanser som i kyrkofädernas tanke var för-
bundna med detta uttryck bör det :vara av vikt att först undersöka, vad
det betyder i andra sammanhang i den dåtida klassiska världen.2

L Den grekiskn traditionen

Ordet uppträder i det klassiska språket först i politiskt sammanhang.
I de grekiska staterna, särskilt i Aten, är parresia den rättighet, som

varje f.ri medborgare har att utan förb€håll tala i folkförsamlingen och
att yttra sin mening om sratens lagar och politik. Det är typiskt, när
Sokrates i Platons dialog Gorgias ber Polos art inte tala. Denne reagerar
haftigt och säger: >Vad nu? Fär jag inte lov att t^la så mycket jag vill?>
Och Sokrates svarar att ordet visserligen ingenstädes i Grekland är så

fritt som i Aten, men atr det under rådande förhållanden ändå vore
bättre, om Polos frivilligt ville tiga. Jämte eleutheria (frihet) och iso-
ttontia (likhet inför lagen) år parresia (ytr.randefrihet) det som skiljer
den grekiske medborgaren både från slaven och från dem som år en ty-
ranns undersåtar (Polybios, Hist,, II, 38, 6).3 En slav eller en utlänning
har ingen sådan rätt. I Euripides' drama Feniciskorna, beskriver Polynikos
landsflyktens olyckor för sin mor lokaste: >Först skall jag fråga dig om
något, som jag önskar veta. Är det en stor olycka att bli berövad fädernes-
landet? 

- 
En mycket stor olycka; och i sak är den värre ån i ord. 

-Men vari består den? Vad är det, som är så svårt f<;r de landsflyktiga?

- 
Det allra värsta 

- 
att de inte har rått att tala., (v. 357-392).

" Btbll"gt"fr Erik Peterso n; Zur Bedeuturgsgeschichte ton Parresia, i Reinbolil See-
berg-Festscbrit'l, Band l, Leipzig, 1929, ss. 283-297:. Schlier, *t. Parreiia i Theologisches'Vörterbucb zun Neuen Testament, V, ss. 869-884; J, Danidlouz Platonisme et thäologie
mystique, Paris, 1944, ss. 110-126; P. Joiion: Diuers sens de farresia dans le Nouueau
Testarnent i Recbercbes d.es Sciences Religieuses, XXX (1940) ss. 239-247; Frich Grösser:
Freibeit und afostoliscbe'Verken bei Paulus i Euangelhcbe Tbeologie, XV (l9ti) ss. ]31

-342-u ;fr E, des Places: Pindare et Platon, Paris, 1939, ss. 102-103.
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Likaså låter Euripides Ion säga: >Flans tunga är en slavs, och han äger
inte parresia (rätt att tala)> (v.671). Det skulle varalått, att hänvisa till
många sådana texter.

I stark kontrast till dessa fria grekiska medborgares tillvaro står perser-
nas. I Aiskylos' drama Perserna klagar åldringarnas kör vid storkonungens
fall (i Zilliacus' tolkning):

>Folken i Asiens länder
lyda ej mer vira l.ga,t,
bringa ej mera som fordom
ödmiukt sin tvungna tribut.

Vakta ej rnera sin tunga,
Löses det kuvande oket,
reser sig folket i frihet,
tala ock tungorna fritt. (v. 591-t94),

Fader Festugiörea konstaterar, att det är ett gemensamt drag för de tra-
giska diktarna och historikerna under denna tid att ställa 400-talets gre-
ker i motsats till storkonungens undersåtar såsom fria män gentemot sla-

var. Grekerna stred för ett hårt tillkämpat livsideal, som de menade var
det enda, där människans personlighet kunde nå sin fulla utveckling.
Parresia, yttrandefriheten, var således ett tecken, nästan en symbol för
det demokratiska idealet. Följaktligen kan Demostenes påstå: >För fria
människor torde det inte finnas någon större olycka 

^n 
att berövas fri-

heten>> (frag.2l, ed. H. Sauppe).
Likaså skriver Polybios:

>Jag påstår nämligen, att kriget är något fruktansvärt, men inte så förskräckligt att
man måste uthärda allt fOr att undvika det, ty varför uppmuntrer man yttrandefriheten,
frimodigt tal och frihetens alla uttryck, om det inte finns något viktigare än freden?>
(Hi.st., \Y, 31, t-4.)

Men redan på denna tid får ordet. parresia ofta en annan nyans och blir
nästan synonymt med sanning. Ty inte ens i den atenska demokratin
fanns det många, som vågade säga allt. Man gömmer gärna undan de

hårda sanningar, som inte kan behaga folket. Blott den som är nog djärv
att säga allt vad han menar, säger sanningen. När Demostenes vill fram-
föra en åsikt, som han vet att folket inte vill höra, säger han att han skall
tala med parresia:

>Vad menar jag nu med detta, och vad påstår jag att man bör kalla den? Jag skall
vid gudarna frimodigt (med parresia) säga sanningen inför er och inte förställa mig>
(Orat., 6, 31. Jft Orat., 10, i3-i4, osv,)

t AJJ-tugiåre: Libertö et ciuilisation chez les Grecs,Paris, 1947, s. 18.

1t0



Bön ocb tillit

Man återfinner ordet i samma betydelse också hos kyrkofäderna. Kle-
mens av Alexandria talar t. ex. om sanningens parresio. Han skriver:

>Om någon skall kunna frälsas, så skall han liksom eld och svärd uthärda sanningens

djärva ord, vilka liksom skär av och bränner hans falska tro. Må han öppna själens öron>>

(Strotrc., VII, 16).

De grekiska demokratierna skulle inte leva länge efter slaget vid Chai-
roneia. Korintiska förbundet är 338 kom att beteckna slutpunkten far de

grekiska stadsstaternas självständighet och inledde också en ny period i
individens moraliska och religiösa liv. Stadsstaternas undergång fick alltså

så stor betydelse, dårför att detta inte endast berörde den politiska situa-
tionen utan hela samhällsstrukturen.

Grekerna var inte längre fria ur politisk synpunkt. De kunde inte
längre diskutera fritt i folkförsamlingen och bestämma statens lagar osv.
Följaktligen kunde inte längre eleutheria (friheten) ha en politisk bety-
delse. Den fria människan är nu inte längre medborgaren utan den vise

filosofen, som befriat sig själv från sina begär eller som, liksom stoikerna,
lever i överensstämmelse med naturen, alltet, Det är inte förvånande, att
begreppet parresia genomgick samma förändring. Den som äger parresia

är inte längre medborgaren utan den filosof, den stoiker, än mer den
cyniker, som offentligt vågar säga sanningen. Lukianos beskriver (eller
riktigare karikerar) ofta cynikern med hans korta mantel och hans långa
hår, vilken som vandrande predikant förkunnar sin sanning på gator och
torg. Därför att filosofen föraktar allt som är jordiskt, mänskligt, kan han
våga säga allt. Parresia är för Lukianos det som karakteriserar den inre fri-
heten. Diogenes är den mest representative företrädaren för detta ideal.
Plutarkos frägar en gång:

>Var då inte Diogenes frimodig, han som kom till Filips fältläger för att vistas där
och, som han sade, utforska hans omättlighet och brist på besinning> (de exllio te).

Denna anekdot som sammanställer Diogenes och Filip av Makedonien
är en märkvärdig symbol. Filip krossar den grekiska parresian och
friheten, men Diogenes föraktar hans makt; ingen, utom döden, kan
hindra honom ^tt yttra sig. Denna betydelse hos ordet parresia har ett
särskilt intresse för oss. Det är den betydelse or.det parresia ofta har hos

Paulus och Lukas (i Apostlagärningarna). Den ger uttryck åt djärvheten
hos apostlarna, som trots alla hinder från judarnas sida och trots förföl-
jelserna vågar förkunna Kristi evangelium. För Paulus, liksom för övrigt
även för Lukas, förutsätter en sådan djärvhet när det gäller evangeliets
förkunnelse en särskild gåva av den Helige Ande.
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Apostlagärningarna berättar t. ex., att Paulus och Barnabas predikade
en sabbat i Pisidien för mycket folk.

>Då judarna sågo det myckna folket, uppfylldes de av nitälskan och foro ut i smädelser

och motsade det som Paulus talade. Då togo Paulus och Barnabas lr'od (farresia) till sis
och sade: 'Guds ord måste i första rummet förkunnas för eder, men eftersom i stöten
det bort ifrån eder och icke akten eder själva värdiga det eviga livet, så vända vi oss nu
till hedningarna'> (13: 44-46).

Det är ett stort och allvarligt beslut att vända sig till hedningarna.
Paulus bränner sina skepp. En särskild djärvhet är nödvändig vid ett
sådant tillf;lle. Man förstår varlör Paulus i brevet till Efesierna skriver:

>Bedjen ock för mig, att min mun må upplåtas, och att det som jag skall tala må bliva
mig givet, sä *t jag frimodigt (med Parresia) kungör evangelii hemlighet> (6: 19).

Men dessa politiska och filosofiska betydelser hos ordet parresia var inte
de enda i det klassiska språket. Ordet användes också av Platon, Isokrates,
Aristoteles m. fl. for att karakterisera förhållandet mellan vänner. Ty
verkliga vänner kan våga och bör väga tala ärligt och säga allt, t. o. m.
förebrå, om det är nödvändigt. (Isokrates, Orat., 2, 3 a.) Med ett ord,
parresia mellan vänner skulle vara uppriktighet till varje pris, m€n en
uppriktighet som är grundad på ömsesidig tillit.

Klemens av Alexandria beskriver i Quis diues saluetur pä ett utomor-
dentligt sätt kristna vänners beteende. Verklig vänskap innebär, att vän-
nerna delar allt och hjälper varandra för att tillsammans bli heligare och
komma närmare Gud.

>En undervisar om något som gagnar (själens) frälsning, en annan förmanar med
djärv uppriktighet, en tredje ger kärleksfulla råd 

- 
men alla älskar de uppriktigt, svek-

löst, utan fruktan, hyckleri och smicker, enkelt och naturligt. Hur ljuvt är det inte för
dem som tycker om att f& tjåna varandra!>> (P. G. 2, 641.)

Alltså har ordet i det klassiska språket många olika betydelser eller ny-
anser. Men aldrig användes det för att karakterisera forhållandet mellan
Gud och människorna. Aldrig säges det, att en människa ber till Gud med
parresia. Isokrates säger till och med att d.et skulle vara hädelse att vtlja
tala till Gud med parresia (Orat., 11, 40).

Förutsätter ett sådant fördömande av ordet i detta sammanhan g, att
det inte finns någon trygg och personlig religion hos grekerna? Det skulle
inte vara riktigt att påstå.5 Om man läser den grekiska litteraturen, finns
det visserligen inte så många texter som uppenbarar en djup religiös er-
farenhet. Men om vi ville karakterisera vår tid, skulle vi inte då kunna

Tfr AJ. Festugiöre: Personal religion among the Greehs, Berkeley and Los Angeles,
19i4. (Rec. av S. Stolpe: En dominikan om antik religion i Credo XXXVI (l9it) ss.

4-tt.
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säga samma sak? Redan Platon påstod, och han hänvisade då till ett gam-
malt uttryck hos mysteriereligionerna: >>Många är de, som bära thyrso-
staven, men få äro de äkta och invigda bacchanterna>> (Faidon 69 c),Det
är en evig sanning. Men det har alltid funnits stora religiösa personlig-
heter i Grekland, särskilt kanske bland stoikerna och platonikerna. Det
räcker att nämna Cleanthes eller Aratos, som Paulus citerade i Aero-
pagen, Epiktetos, Marcus Aurelius, Plutarkos eller Plotinos och t. o. m.
en de kristnas stora fiende, Porphyrios. Hos stoikerna, t. ex. i den be-
römda hymnen av Cleanthes, en av den antika fromhetens mest innerliga
lovsånger, kallas Gud ibland Fader. Gud åkallas t. ex. på följande sätt:

>Men allgivare Zevs, molnskockare, ljungeldens herre, fräls du
människors barn från förvillelsens sorgliga öde.

Drif, o Fader, förvillelse ur själen och lär dem bruka förnuftet,
som själf du lyder.. .> (v. 32-3t, övers. av S. Vide),

Denna bön representerar en h<;jdpunkt i den grekiska fromheten. Ingen
före Cleanthes hade givit så starkt uttryck åt det gudomliga faderskapet
och åt att det finns en gemenskap mellan människorna och gudarna. Men
vi bör inte för hastigt identifiera dylika uttryck med liknande hos de
kristna. Gudsbegreppet hos stoikerna kan aldrig skiljas {rän en panteistisk
uppfattning, som är oförenlig med den ,kristna läran och det äkta per-
sonliga förhållandet mellan Gud och människan.o Och Erik Peterson frå-
gar sig, om inte detta att. Cleanthes undviker ordet parresia i denna bön,
som dock är så tillitsfull, 'kommer av att guden förblir opersonlig.
Cleanthes och stoikerna tillber det gudomliga snarare än den levande och
sanne Guden, såsom Paulus säger.

Tanken att vi är Guds söner är mycket vanlig i mysreriereligionerna.
De orfiska mysteriernas initierade skulle säga till väktarna bortom graven:

>Jag är barn utav jorden och stjärnströdda himmelen, dock är
mitt rätta ursprung i himlen, det veten I själva!>> (övers, av S. Vide).

Men vi är mycket f.jårcan från kristendomen här. Professor Martin P.
Nilsson påpekar detta:

>>In den heidnischen Religionen wird oft davon gesprochen, dass Gott bzw. ein Gott
der Vater der Menschen sei, nicht aber davon, dass die Menschen Kinder Gottes seien, die
er liebe und an seinen Busen nehme. Es ist die grosse Tat des Christentums, dass es die
Vaterschaft Gottes in diesem Sinn aufgefasst und dadurch die Gotteskindschaft des Men-
schen zu einem Kernstiick seines Glaubens gemacht hat.>"

u Jfr Bertil Gärtner: The Areopagus Speecb dnil ndtural reuelation, Uppsala-Lund,
19!i, ss. 779-202, särskilt s. 191; Schrenk, art. Pater i Theologisches Vörterbuch zum
Neuen Testanent, vol. V, ss. 9if-9f 6; A. Bonhöfferz Epiktet unil das Neue Testament,
Giessen, 1911, passim; osv.

" M. P. Nilsson: Geschichte der griechiscl:en Religion, Band II, Mönchen, 19J0, s.661.
Jfr Schrenk, art. cit., ss. 9J3-954.

rt3



F. Refoulö OP

ll. Den bebreisk-a traditionen

Den gamla hebreiska religionen känner inte heller någon parresia inför
Jahve.s Det hebreiska språket har för övrigt inget ord som motsvarar
parresia. Inför Jahve erfar människan först en känsla av fruktan, där-
Iör att Gud är den helt annorlunde. Det finns för övrigt där en känsla
som inte heller den kristne kan avvara, och som inte är oförenlig med
förtroende och tillit. Evangeliet säger t. ex., att när Kristus vandrade upp
till Getsemane följde lärjungarna honom med tbarnbos, ert ord som ut-
trycker helig fruktan, den känsla som fyllde grekerna vid varje mani-
festation av det gudomliga. T. o. m. inför en ängel erfor människan
samma känsla. När Sakarias t. ex. såg ängeln Gabriel, blev han förskräckt,
och Lukas tillägger: >Och fruktan föll över honom.> Moseböckerna upp-
repar många gänger, att ingen människa kan se Gud och fortsätta att
leva. Dessa känslor är inte begränsade till den hebreiska religionen. Men
ingen religion har kanske så starkt betonat Guds helighet (i ordets ur-
sprungliga betydelse, dvs. avskildhet). Men profeterna, särskilt Jesaja,
överför dessa känslor till ett moraliskt plan.e Berättelsen om Jesajas kal-
lelse är märklig i detta avseende. Jesaja i templet såg Jahve sirta på en
upphojd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod
omkring honom. Och den ene ropade till den andre och sade: >Helig,
helig, helig är Herren Sebaot. Då sade jag: 'Ve mig jag förgås.' Ty j^S
har orena läppar, och jag bor ibland ett folk som har orena läppar och
mina ögon hava sett Konungen, Flerren> (6: l-,6).

Hela bibeln visar, atr Gud uppenbarar sin helighet när han tuktar syn-
darna.

Det skall alltid bestå en ofantlig klyfta mellan Gud och människorna,
men vi kan ändå ana hur de fromma människor som lyder Mose lag (som
år ett uttryck f<;r Guds vilja) kan våga stå inför Gud med tillit, nästan
utan fruktan. De kan våga gä f.tam till Gud och anropa honom på ett
enkelt sätt. Många psalmer ger uttryck åt dessa känslor, t. ex. den psalm
som prästen läser varje dag under handtvagningen:

>Jag skall två mina händer bland de oskyldiga och träda fram för ditt altare, o Herre,
för att höra ditt lovkväde .. . Men jag vandrar i min oskuld: Fräls mig och förbarma
dig över mig. Min fot vandrar på den rätta vägen; i de rättfärdigas församlingar skall
jag prlsa dig, o Herre> (ps. 2l).

I ett sådant sammanhang skulle det vara helt naturligt om psalmisten
tillfogade: >Jag skall tillbedja dig med parresia.> Han säger der inte,

' ;fr A. J. Festugiöre: La saintetö,Paris, 1942, ss. 68-80.
" Jfr P. Dreyfus: I-a iloctrine du reste il'IsraöI cbez le fro\håte Isa:ie i Reaue des Scien-

ces Philosortbiques et Tbeologiques, XXXIX (l9f i) ss. 362-366.
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men vi blir inte förvånade över att de som översatte bibeln från hebreiska
till grekiska vågade införa uttrycket. I själva verket gjorde de det med
en viss försiktighet, blott sex till ätta gänger.I Jobs bok t. ex. jämför Job
sin egen situation med den ogudaktiges:

>Månne Gud skall höra hans rop
när nöden kommer över honom
eller kan en sådan hava sin lust i den allsmäktige>> (27:9-10).

översättaren skrev i stället för den sista versraden: >Han hyser ingen
parresia (trygghet) inför Gud.>

Vishetens bok använder också ordet parresia för att betona skillnaden
mellan den rättfärdige och den gudlöse på den yttersta dagen. Då skall
den gudlöse darra av fruktan, men >den rättfärdige skall stå där med stor
frimodighet inför dem som förtryckte honom, och som föraktade hans

mödor>> (Vis. i: 1).
Det är säkert inte en tillfällighet, att Vishetens bok, som så vackert

framhåller den rättfärdiges pamesi.a, ocksä är den bok,.där den under
sekler långsamt förberedda tanken på Guds faderskap klarast kommer
till uttryck i Gamla Testam€ntet.1o Gud är visserligen en Fader för alla
människor, och särskilt för alla som hör till det judiska folket, men han
är Fader på ett djupare och intimare sätt för den rättfärdige. Och denne
vet, att Gud skall försvara honom som en Fader försv^rar en son, och att
Gud efter döden skall ge honom nåden att få bo med Flonom i kärleken
(Vis. 2: 13-1i; jfr 2:18 och 3z 6-ll).

Filon går ytterligare ett steg, när han vågar överföra det grekiska be-
greppet parresia mellan vänner till ett religiöst plan. Det är dåfi.ör att
de rdttf.ärdiga är Guds vänner som de kan tala till honom med frimodig-
het, som t. ex. Mose när han står inför Gud och talar för sitt folk på
följande sätt: >>Herre, varför har du gjort så illa mot detta folk? Varför
har du sänt mig?> (2 Mos. 5:22). Mose talar pä detta sätt, därför att
han är Guds vän, som bibeln s.iälv säger. Och Filon skriver sedan:

>Uppriktighec i tal är nära besläktad med vänskap. Ty vem talar man öppet med, om
inte med en vän? . . . Utomordentligt träffande betecknas alltså Mose i oraklerna som en

vän, för att alla hans modiga och djärva utläggningar må synas vara uttalade mer på

grundval av vänskap än av fräckhet. Ty djärvhet utmärker den fräcke, tillförsikt vän-
nen. , .> (Quis rerutn diuinarum beres Y).

En sådan text är mycket viktig. Rättigheten att tala till Gud med tillit
och t. o. m. frimodighet är grundad på vänskapen, men vänskapen mellan
Gud och människorna förutsätter, såsom sammanhanget visar, att män-
niskorna följer Guds lag och år råttfärdiga.

10 Jfr L. Bouyer: It Bible et l'Euangile, Paris, 19i1, kap, XI, L'adoption du Pire et
Ie ilon ile I'Es[rit, ss. 208-22J.
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IlI. Nya testamentet

I Pauli ögon finns det emellertid ingen råttf.;rdig människa 
- 

Adam
f<;rde alla människor till f<;rdtimelse. I synnerhet hedningarna var långt
borta och Guds fiender (jfr Ef. 2: ll f; Rom. l: 12). Men judarna har hel-
ler ingenting att skryta med (Rom. 2z 3). Alla var alltså syndens slavar
(ib. 5: 17). Fördenskull hade ingen rätt att gä fram till Gud och att tala
med trygghet. Men Kristus har kommit för att befria människorna f.rän
makternas slaveri.

Alla Pauli brev är fyllda av detta stora tema. Kristus befriar män-
niskorna från det andliga slaveriet och döden. Den kristne är kallad till
frihet (Rom. 8: l-2). Vi har nu tilhråde till vår Fader (Efes. 2: lS).
Och det är helt natudigt att Paulus i detta sammanhang tillfogar: >I
honom kunna vi med tillförsikt frimodigt (med parresia) träda frar,r.
genom tron på honom>> (3: 12). Enligt E. Peterson hänvisar Paulus till
en tronscen. FIan jämför Gud med kejsaren. För att väga tråda f.ram
för kejsaren utan fruktan bör man vara fri, värdig och oskyldig.

Denna inre befrielse, denna andliga frihet är fram{örallt den Helige
Andes gåva. Det är han, som gör oss till Guds söner och ger oss denna
frimodighet. Även om ordet parresia inte finns i brevet till romarna, är
det, tror jag, underförstått i följande berömda passus:

>Alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. I haven ju icke fått en träl-
domens ande, så att I icLe åter skulle känna fruktan. I haven fått en barnaskapets ande,

i vilken vi ropa Abba, Fader> (8, 1I; jfr Gal.4,4-6).

Det är betydelsefullt., att Theodor från Mopsueste spontant tillfogar
ordet parresia, när han citerar dessa verser.tt Endast den som fått barna-
skapets Ande, kan utan fruktan kalla Gud Fader. Paulus säger t, o, m.
Abba. Så kallade Kristus sin Fader i sin bön i Getsemane.l2 Denna bön
sammanfattar hela Kristi religion, följaktligen också den kristnes.

Men för att ana, vilken frimodighet en sådan bön fordrar, bör vi lägga
märke till att man i hela den judiska litteraturen inte känner någon mot-
svarighet till Abba. Abba var alltfor familjärt, för att man skulle våga
använda det om Gud. Johannes Krysostomos, Theodor från Mopsueste
och Theodoretos från Cyros påstår, att det betyder Far.13 Och ändå vågar
vi bedja till Gud på detta sätt!

Paulus uppfattar alltså först parresia på det ursprungliga sätret. Den
tt Theodore de Mopsueste: Homälies Catöcbötiques, trad. R. Tonneaud et R. Devresse,

Studi e Testi, 745 , Citta del Vaticano, 1949, hom.. Xl, 7, s. 297,* F. H. Chase: The Lortl's Prayer in tbe early Churcl:,Texts and Studies, vol. I, n' 3,
Cambridge, 1891, ss. 24, 6t f., l}g fr.

'" Jft J. Jeremias: Die Gleicbnisse Jesu,2:a uppl,, tOS2, ss. 736-737; J. Dupont:
Les Böatitudes, Louvain, 7914, s. li3, note 2; Schrenk, art. cit., ss. 984-98i.
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kriscne kan tala frimodigt till Gud, darf.ör att han nu är en fri människa.
Frihet och frimodighet förutsätter varandra ömsesidigt. Men hos Paulus
förutsätter parresia (frimodighet) också vänskap, ty den Helige Ande,
genom vilken vi ropar Abba, Fader, är den som också utgjuter Guds
kärlek i vära hjärtan.

I brevet till hebr6erna återkommer samma lära. Men dess författare
(kanske Apollos) använder, då han skriver till judarna, jämförelser och
metaforer, som han länat trän Gamla Testamentet:

>>Eftersom vi nu, mina bröder, hava en fast tillfOrsikt (parresia) *t fä gi in i det
Allraheligaste i och genom Jesu blod ... så låtom oss med uppriktiga hjärtan gå fram i
full trosvisshet, bestänkta till våra hjärtan och därigenom renade från ett onr samvete>
(10:20-22; jfr 4: 16).

Brevet jämför himmelen med Jerusalems tempel. Vi vet att överstepräs-
ten kunde träda in i det Allraheligaste (debbir) bara en gång om året.
Men nu kan varje kristen fritt träda fram inför Gud. Det som var strängt
f<;rbjudet i det gamla förbundet, blir genom Jesu blod en allmän rätt i
det nya förbundet. Det var en verklig revolution för judarna. Men brevet,
liksom även Vishetens bok och Filon eller Josephus, betonar starkt kravet
på moraliska förutsättningar hos den kristne: tron, en djup vilja att tjåna
Gud, och själens renhet. Gud är helig och den kristne bör också bli helig
för att kunna väga tr'ida fram.la

Johannes' första brev framhåller starkt den kristnes parresia både nu
och på domens dag. Det fullföljer den lära som utvecklas av Vishetens
bok och Filon genom att nära sammanknyta parresia med vänskapen och
genom att även göra den moraliska fullkomligheten till ett villkor för
denna vänskap. Parresia, frimodigheten, är ett tecken på det nya forhål-
landet mellan Gud och den människa som förbliver i Kristus. Ty i det
nya förbundet är de troende inte längre tjanare utan vänner. I Johannes-
evangeliet säger Kristus: >Jag kallar eder nu inte längre tjänare,ty tjånaren
får inte veta vad hans herre gör; vänner kallar jag eder, ty allt vad, jag
har hört av min Fader har jag kungjort för eder> (1I: li). Men sam-
tidigt påminner Kristus om att denna vänskap förutsätter den moraliska
fullkomligheten. >I ären mina vänner, om I gören vad jag bjuder eder>
(11: l4). På samma sätt skriver Johannes i sitt första brev: >Mina äls-
kade, om värthjårta icke fördömer oss, så hava vi frimodighet inför Gud>
(3:21), Endast den som har ett gott samvete har en sådan tillfOrsikt. En
sådan kristen som förbliver i Gud kan inte rädas den ytrersta domen:
>Därigenom är kärleken fullkomnad i oss, att vi hava frimodighet i ftäga
om domens dag> (4:17). Och Johannes tillfogar ytterligare, aw vår tro

tt 
3[fr C. Spicq L'E[itre aax Håbreu.x, Band II, Paris, 19i3, ss, 31J-]20.
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och vår karlek ger oss tillförsikt att, >om vi bedja om något efter hans

vilja, så hör han oss> (i: 13).15

Alla de grekiska kyrkofäderna förbinder på samma sätt parresia, fri-
modigheten, med vänskapen och med heligheten. Klemens av Alexandria
skriver t.ex., att endast den verkliga >gnostikern)>, som är fullkomnad i
kärleken och kunskapen, kan med frimodighet våga kalla Gud Fader

(\trom.7,44,8;7,12). Gregorios av Nyssa skriver, att vi inte bOr kalla
Gud Fader, innan vi har blivit vtudiga därtill genom vårt liv (Orat. ll,
P. G. 44, ll45; in Ps. P. G. 44, 496).

Att vara Guds barn förutsätter för oss alIa, att vi liknar Gud. Den
kristne är en andra Kristus och bör i sitt liv visa alla Kristi dygder. För
den skull sade Gregorios av Nyssa, att om vi förstod vad ett sådant helgat
liv innebär, skulle vi inse att vi måste befria oss så mycket som möjligt
från allt som är syndigt och köttsligt, så att vi kan säga Fader vår utan
fruktan.

Några kyrkofäder betonar t. o. m. kanske för mycket den moraliska
aspekten, och man skulle kunna fråga sig, om det inte sker på bekostnad
av den andra aspekten, Guds nåd. Johannes Krysostomos liksom Gregorios
av Nyssa levde efter Konstantinus' kyrkofred, i en tid då det blev fordel-
aktigt att ge sig sken av att :vara kristen. De ville övertyga de kristna om
att namnet kristen innebär stora fordringar, och att .:car och en bör bete

sig på ett sådant sätt, att han blir värdig detta namn. I själva verket
glömde de inte, attvärt barnaskap forblir en helt och hållet oförtjänt gåva

av den Helige Ande. Och Johannes Krysostomos, som indä fu den som

oftast återkommer till de moraliska villkoren, tvekar inte att säga till dem

som känner sig syndiga och är utan tillit till Gud:

>>Du vågar inte? Stark förtröstan och en stor hjelp innebär detta i och för sig självt,
etr man inte antar sig ha rätt till att förtrösta, liksom det är en skam och en obeveklig
dom över en själv att anse sig ha rätt därtill. Och om du än har gjort många goda gär-
ningar och inte vet med dig ha begått något fel, men anser dig ha rätt till att hysa till-
försikt, då gör du bönen om intet. Och om du än har många synder på ditt samvete, så

kan du, om du bara är övertygad om att du är den sämsta av alla, hysa mycken för-
tröstan på Gud> (de incomfreb. P.G. 48,744 D).

För den skull kan alla, även de förlorade sönerna, med parresia kalla
Gud Fader.

Ordet parresia framkallar alltså hos kyrkofäderna tanken på såväl Guds

barmhärtiga gåva, som gör oss till hans barn, som på det helighetskrav,
som en dyl;k kallelse medför för oss. Än mera förbinder de det kanske

med förtroligheten i vårt forhållande till Gud. Den kristna bönen är, som

Gregorios av Nyssa säger, väsentligen ett >förtroligt umgänge> (Orat. l,
tu Jfr M. E. Boismard: Le prologue de saint lean, Pat'ts, 19i3, ss. 162-764.
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P.G.44, Ll24B), ett samtal mellan två vänner. De kristna helgonen har
för övrigt alltid instinktivt förståm detta. Och den bästa definitionen av
den kristna bönen förÄttad rned, parresia finner man kanske hos Teresa
av Avila, som aldrig har studerat ordet parresia, varken i Nya Testamentet
eller hos kyrkofäderna. >Enligt min uppfattning>, säger hon, >är bönen
ingenting annat än ett intimt vänSkapligt umgänge, där själen samtalar
ensam med Gud och uttrycker sin karlek till den som hon vet älskar
henne, (Yida,Vm).

F. Refoulö OP

ETT MINNE FRÅN MONÄSTERIUM
PACIS MÄRIÄE

En rue d icins k- b o t anh k kuriosit e t i. Mar ie f r e il

en 1I februari IJ04 var en stor högtidsdag i den lilla socknen Kärnbo
vid Mälaren. Då invigdes nämligen klosterkyrkan i det under bygg-

nad varande klostret Monasterium Pacis Mariae eller Coenobium Maria,-
num, som det torde ha kallats på medeltidens munklatin. Beläget på mark,
som skänkts av borgherren till Gripsholm, Sten Sture den äldre, kom dess

namn att sedan bevaras som namn på den stad, som uppväxte ur de oan-
senliga hantverkare- och köpmannaboningar, vilka omgåvo klostret, men
som först i juni 150i fick stadsprivilegier.

Uppförandet av Mariefreds kloster, som blev vårt lands första och enda
kartusiankloster, gick ganska långsamt. Redan fu l49l hade de fyra första
kartusianmunkarna kommit till Sverige efter en hänr'ändelse av Sten Sture
till klostret Marienehe vid Rostock. Bland dem befann sig Fikke Dyssinj,
som blev klostrets förste prior. Klosterbyggandet tog sannolikt sin be-
gynnelse är 1493, men vid invigningen lJ04 var arbeter ännu ej slutfört
utan torde ha pägätt ännu åtminstone ett par är.

Klostrets verksamhet blev endast mycket kortvarig. Redan fu li2l
meddelade nämligen Gustav Vasa munkarna vid ett besök i klostret den
9 december, att de nu måste lämna sitt kloster, emedan Gripsholm, på vars
domäner detsamma låg, tillhOrde hans råttmätiga arvegods. Redan påföl-
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jande år indrogs klostrets rättigheter, sedan den i Vadstena samlade riks-
dagen i januari givit sitt samtycke hartill. I en av biskop Magnus Sommar
i Strängnäs och riksrådet Michel Nilsson Krumme undertecknad skrivelse
avträdde munkarna hela Gripsholms gods och Mariefreds kloster. De fingo
visserligen kungens löfte att flytta till cisterciensklostret i Julita, men ingen
enda torde ha utnyttjat erbjudandet, utan de slogo sig ner hos vänner och
bekanta i trakten. Kanske anade de, att även Julita klosters saga snart
skulle vara all, vilket inrråf.fade redan påföljande är, 1t27, dä det genom

reduktion förvandlades till Julita gods.

-:3

Om klostertiden i vårt land har rått delade meningar och sannolikt
funnos väl munkar och kanske även nunnor, vilka genom sitt leverne
gåvo näring för en befogad kritik. Emellertid bör detta ej få bortskymma
det faktum, att klostren uträttade mycket gott till landets fromma även
på det världsliga området. Bland de verksamhetsområden, där munkarna
varit föregångsmän, kunna främst nämnas trädgårdsskötsel och åkerbruk
samt sjukvård.

I klostrens ordensregler ingick sålunda, att man skulle utföra odlings-
arbete i trädgård och på åker. Detta gällde främst cisterciens- och bene-
diktinordnarna men trädgårdsskötsel kom att bli ett utmärkande drag för
alla kloster, såväl munk- som nunnekloster. Man torde också med fog
kunna påstå, att det främst är munkarna, som böra hedras för trädgårds-
konstens blomstring under medeltiden. Visserligen förekom nog viss frukt-
och grönsaksodling redan tidigare, men det var munkarna, som drevo upp
den till större omfattning. Vid allmogens och bondens gård saknades van-
ligen ännu trädgård, men vid varje kloster och större adelsborg eller herr-
gård funnos sådana.

I vårt land liksom annorstädes fingo cisterciensmunkarna den största
betydelsen för trädgårdsskötseln och läkekonsten. Att även kartusianerna
i Mariefred under klostrets korta tillvaro odlade köks- och läkeväxter kan
man dock vara förvissad om, och C. Aug. Cederborg berättar i en av sina
romaner om en fader Botvid från Mariefred, vilken efter klostrets upp-
hörande vandrade omkring som ambulatorisk läkare och som under nam-
net >örtaläkaren> var vida kand i vårt land. I kartusianordens, den
strängaste av alla munkordnar, klosterregler föreskrevs, att varje munk
skulle ha sin egen cell och en egen liten trädgård till densamma.

Både under forntiden och medeltiden torde varje form av trädgårds-
bruk även ha varit läkeväxtodling. Ursprungligen voro nämligen köks-
växter och läkeväxter i stort sett detsamma, De odlade växterna användes
både som krydda på maten och som medicin. När man ursprungligen bör-
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Fig. r. Bolmöttshäcken i Mariefted är t954. Foto: Förf-



Fig. z. l)cl av bolmörtshäcken med några kungsljusplantor samt i fiirgrunden till hriger några

exemplat av skelört. Foto: Förf.
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jade använda kryddor till maten, var det huvudsakligen på grund av
deras medicinska verkningar. Somliga kryddor ansågs hjälpa mot sjuk-
domar i hjärnan eller levern, andra mot mjält-, njur- eller maglidanden.

Vad odlade man då i klosterträdgårdarna? Ja, därom vet man ganska
goda besked dels tack vare de gamla medeltida örtaböckerna, dels genom
andra bevarade skrifter och planritningar över klosterträdgårdar.

En av de viktigaste källorna är domänförordningen Capitulare de uillis
bortis imperalibu.s,vilken brukar benämnas Karl den Stores domänförord-
ning, men som möjligen har utgivits redan är 79J av kejsar Ludvig den
Fromme. Den innehöll mycket omfattande föreskrifter rörande förvalt-
ningen av de kejserliga godsen. I dess sjuttionde kapitel meddelades bland
annat en lista på 73 örter och t6 trädslag, som skulle odlas i träd.gädarna,
bland dessa ett trettiotal köksväxter och ungefar lika många läkeörter.
Munkarna införde i klosterträdgårdarna snart de i Capitulare nämnda
läkeväxterna och av denna och även andra uppgifter vet man, att mun-
karna odlade bland andra f.öljande läkeväxter, nämligen den vita madonna-
llljan (Lili.unt cand.idum), svärdslilja (lris gerruanica och /. florentina),
vars rot använts vid pillerframställning, den äckligt sötaktigt luktande
och smakande, urindrivande libbstickan (Leuistinrm of ficinale), den bl. a.

som magmedicin och maskmedel använda malörten (Arterui.sia ab-
sintlcium) samt dess släkting åbrodden (Arteruisia abrotanutn), vilken
är starkt luktande och användes som krydda samt mot rötsår och hår-
avf.all. Vidare odlades den med fläderbusken besläktade sommarhyllen
(Satnbucus ebulu.s) och den som maskmedel och mot reumatism brukade
renfanan (Tanaceturt utilgare), vidare dess släkting, den välluktande
örten balsamblad (Tanaceturn balsaruita), den som kräkmedel använda
hasselörten (Asarum europaeuru) samt altdrot (Altbaea officinalis), som
användes bl. a. mot luftrörskatarr, tarmkatarr och halsfluss. Bland väl-
luktande örter i munkarnas trädgård märktes rosmarin (Rovnari.nus of fi-
cinalis), som brukades som rökelse men även i ett hudretande liniment
mot reumatism, samt vidare kryddsalva (Saluia of ficinalis), mynta
(Mentba airid.is), krusmynta (Mentha crispa), kattmynta (Nepeta cata-
ria) och diptam eller Moses brinnande buske (Dlctamnus albu.s), vilken
innehåller en starkt luktande, flyktig olja, som använts mot fallandesot.
Bland ytterligare läkeörter i klosterträdgårdarna kunna tilläggas satureia
(Satureja bortensis), mattram (Chrysantbemum parteni.utn), kattost
(Malua-arter), kransborre (Marrubiurn uulgare,), humlesuga (Betonica
eller Stacbys of ficinalis) samt vallmoarter (Papauer), vilka sistnämnda
funno riklig användning i sömndrycker i både lovliga och olovliga sam-
manhang.

På gränsen mellan läkeörter och köksväxter stodo kryddväxter sådana

rt-sz3o?4 Credo. 38:eårg. Nr4. 1957 t6t



Carl-loban Clernedson

som exempelvis kummin (Carum carui), fänkål (Foeniculunr. uulgare) och
körvel. Sannolikt odlades då både spansk körvel (Myrrhis od,orata) och
svensk körvel eller körvelkäx (Antbriscus cerefolium). I klosterträd-
gårdens köksväxtavdelning finna vi dessutom många produkter, som fort-
farande allmänt odlas, exempelvis rödlök, vitlök och purjolök, vidare dill,
persilja, sallad, palsternacka, rädisa, selleri, kål, kålrabbi och betor samt
dessutom även cikoria (Cikoria intybu.s) och koriander (Coriandrum
satiuum), den sistnämnda en kryddväxt, som torde ha odlats redan under
forntiden.

Låtom oss så efter denna Oo.r" ,.Jo*örelse för munkarnas betydelse för
den medeltida trädgärdsodlingen och för några av klosterträdgårdens
växter återvända till Mariefreds kloster.

Sedan munkarna lämnat klostret, revos klosterbyggnaderna ner och
sten därifrån användes för utbyggnaden av Gripsholms slott. Från detta
vårt lands sist uppförda och först nerrivna kloster finnas i vära dagar
endast få föremål bevarade. Några synliga rester av själva klosterbygg-
naderna finnas ej, ty klosterkullen, på vilken Mariefreds kyrka nu reser
sig, ha{ aldrig blivit utgrävd. Av klostrets handlingar ha flertalet gått
förlorade. De fördes till Stockholms slott men förstördes med Sturearkivet,
då Slottet Tre Kronor brann är 1697. Bland de av klostrers tillhörigherer,
vilka emellertid ännu finnas i behåll, kunna nämnas ett femtonral inku-
nabler, som tillhört klosterbiblioteket, och vilka nu finnas förvarade i
biblioteken i nägra av vära stiftsstäder samt i Köpenhamn och Oslo.

Sålunda återstår ovanligt få minnen från vårt lands enda kartusian-
kloster. Det var darf<;r med inte ringa intresse man sommaren l9r4 i
Mariefred noterade en märklig reminiscens från klostertiden eller närmare
bestämt från klosterträdgården. Därmed fOrhall sig på följande sätt.

Under sommaren 1952 gråvdes i sluttningen från södra kyrkoingången
ner mot Klostergatan ett djupt dike f<;r avloppsrör. När så denna rörgrav
åter skottades igen, kom en sträng av förut djupare liggande jord upp i
dagen. På denna jordsträng växte sommaren 1954 upp en hel hack av
bolmörtsplantor omfattande ett femtiotal större och mindre exemplar.
Även inom ett annat blottlagt, mindre område närmare Sturestenen växte
ett antal kraftiga bolmörtsplantor. Förutom bolmört förekom på den
ovannämnda jordsträngen en del exemplar av kungsljus och skelört. Dessa
nådde dock ej alls den regelbundenhet och mäktighet som bolmörtsplan-
torna. Vid ett besök på platsen ganska sent på hösten iakttogs dessutom
nägra nära nog helt nervissnade stånd av en flockblomstrig växt, vilken
möjligen kan ha varit odört.

r62



Ett ruinne från Monasteriu.rt Pacis Mariae

Hur skall då detta plötsliga uppträdande av dessa växter i denna för
dem ganska främmande miljO fc;rklaras? Ja, utan tvivel måste det tolkas
som en relikt från klostertiden, minnande om två av klostrets mest fram-
trädande sysselsättningar, trådgärdsodling och läkekonst. Rörgraven hade

nämligen kommit att ligga just på den plats, där klosterträdgården en
gång varit belägen. De nämnda växterna hade odlats som läkeörter, deras

frön ha blivit liggande i jorden och grott, då de vid grävningen av rör-
graven bringats upp till ytan igen.

Skelörten (Chelidonium m.ajus) är en gammal medicinalväxt, som över-
allt följer den mänskliga odlingen och den träf.fas i vära trakter ganska

allmänt vid gårdar, vägkanter och i stenrös samt som ogräs i gamla träd-
gårdar och särskilt vid gamla husgrunder och ruiner. Bolmörten (Hyoscya-
mus niger) liksom odörten (Coniunt. ntaculatu.rn) däremot äro sällsynta
i trakten nu och ej heller kungsljuset (Verbascutn tbapsus) torde ha sin
naturliga miljö på kyrkbacken i Mariefred. Detta framgär också av det
faktum, att dessa växter nu åter försvunnit, sedan jordsträngen över
rörgraven invaderats av gräsväxt. Däremot kunde denna sommar ett
ganska stort antal kraftiga bolmörtsplantor iakttagas på grässlänten intill
Sturestenen.

Detta egendomliga fenomen kan giva anledning till att i korthet beröra
dessa läkeväxters historia och användning.

Bolmörten hOr till en av de allra äldsta gift- och läkeväxterna.
Den var känd redan av babylonierna och användes i den fornegyptiska
läkekonsten. I det gamla Grekland användes den i sovtemplen. Från Grek-
land kom den till Italien och spreds vidare sannolikt främst genom zige-
narna men även genom munkarna. Bolmörten uppträdde så småningom
överallt, där vandringsfolket drog fram genom att man tappade frön
utefter vägkanterna eller kanske till och med sådde dem avsiktligt för att
ständigt ha växten till hands. De torde bland annat ha använt den för att
söva höns med vid hönsstölder samt även 

^vyttrat 
den som gift. I Hantlet

låter Shakespeare kungen bli förgiftad med bolmörtssaft. Under medel-
tiden var den flitigt i bruk som ett sömnmedel, som kunde få patienten att
ligga som död i flera dagar.

Gallerna använde bolmörtssaft som pilgift och redan mycket tidigt
kände man till, att bolmörten kunde orsaka svår törst, dubbelseende,
konvulsioner, hejdlöst raseri och vansinne. Omslag med färska bolmörts-
blad verkade smärtstillande och i den danske kaniken Henrik Harpe-
strengs örtabok från början av 1200-talet rekommenderas ättiksextrakt
på bolmörtsrot mot tandvärk. Lektorn i fysik och medicin vid Strängnäs
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gymnasium Johannes Olai Palmberg säger om bolmörten i sin i Strängnäs
av Zach. Asp år 1684 tryckta örtabok Serta Florea Suecana Eller Den
Swänske örtekrantz följande: >Om man brukar henne invärtes, så giör
hon enom galen, dödar och dräper Menniskian; Ty skal man taga sig til
wara, i synnerhet om Våhrtiden, för hennes rötter hwilka äro like Persilje-
och Palsternacke-Rötter. >>

Bolmört ingick jämte bland andra spikklwbba (Datura straruonium.)
och sannolikt även belladonna (Atropa bellad.onna) i de salvor, varmed
häxorna smorde sig, då de ämnade fara till Blåkulla. Bolmörtsgiftet,
hyoscyamin och skopolamin, upptages genom huden och framkallar egen-
domliga hallucinationer, bland annat känslan ay att flyga samt inte minst
sensationer av erotisk art.

Bolmörten användes förr även mot tandröta, >mask i tänderna>. Be-
handlingen tillgick så, att man brände bolmörtsfrön och inandades röken.
Detta, ansåg man, skulle fördriva maskarna. På grund av värmen sprack
fröna sönder och då därvid de maskliknande växtämnena kommo till
synes, trodde man, att det var maskarna i tänderna, som dödats och ram-
lat ut. I Arfwidh Månsons Rydaholmensis örtabok av är 7637 beskrives
kuren på följande sätt: >Then som haffuer Tannawärk han må tagha
Bolmefröö och bränna thet på itt heet Hiern med något litet \irax och
låta then rööken gå igenom en tratt in på Tänderna thet dråper maskar
och stillar wärken.>>

Skelörten användes som läkeväxt redan i det gamla Egypten. Dess
spridning i vårt land måste huvudsakligen tillskrivas dess odling som läke-
växt under medeltiden. Den brukades då flitigt särskilt mot ögonsjuk-
domar och synsvaghet. Dess latinska namn, Cbelidoniutn, sorr, betyder
svalört, anses komma av den från Aristoteles stammande föreställningen
att svalorna lägger skelörtsblommor på svalungarnas ögon mot ögon-
inflammation och av Plinius' uppgift, att om en svalunge blir blind, så

helar modern skadan med skelörtssaft. Denna gulröda, bittra och giftiga
mjölksaft har sedan antiken även använts som blodrenande medel och som
botemedel mot reumatism och gulsot, det sistnämnda enligt principen, att
>lika skall med lika botas>. Saften inehåller flera verksamma ämnen, s. k.
alkaloider, varav ett med smärtstillande verkningar liknande morfinets.
Den verkar även lätt frätande och kan darf<;r orsaka hudrodnad samt
har utnyttjats för att avlägsna revormar, fläckar på hornhinnan, vårror
och fräknar. För att vara verksam i detta avseende föreskrevs emellertid,
att den måste användas, då månen var i nedan.

Henrik Flarpestreng anbefaller ett avkok på skelört blandat med honung
till att smörja ögonen med, roten kokt i ättika mot gulsot och extrakt på

växten har även använts som urindrivande medel. I en gammal dansk
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örtabok omnämnes skelörten som ett utvärtes medel mot huvudvärk samt

invärtes mot hicka, halsfluss och rrom thu bulner af thin mat>.
Kungsljus är en typisk torrmarksväxt, som starkt gynnas av

mänskliga ingrepp i naturen. Dess förekomst tillsammans med >kloster-
växterna> i Mariefred kan därför ej med samma säkerhet som i fråga om
bolmörten återföras till klostertiden men ganska stor sannolikhet för ett
nära samband synes föreligga.

Även kungsljuset är en gammal läkeväxt. Detta gäller främst prakt-
kungsljuset (Verbascum tbapsiforme) men sannolikt även vanligt kungs-
ljus (Verbascunc tbapsus,), vilken ofta pätråffats vid borg- och kloster-
ruiner. Bland olika ändamåI, vartill kungsljus använts, kan följande näm-
nas. Blad och blommor utnyttjades i läkekonsten, de senare även till färg-
ning, främst hårfärgning. De giftiga ftöna brukades för att bedöva fiskar
i vattnet med, ullhåren på blad och stjälk till fnöske och ljusvekar och hela

växten torkad och doppad i beck eller tjära som fackla. Dess namn hän-
sy{.tar på den sistnämnda användningen.

Som läkeört nyttjades den som retningslindrande medel vid kronisk
hosta och mot alla slags katarrer samt mot hemorrojder. Utvärtes bruka-
des den som slemmigt medel vid behandling av bölder och varande sår.

Även om den iakttagna, nedvissnade flockblomstriga örten ej säkert
kan sägas ha vadt o d ö r t, må ändock några ord sägas om denna intres-
santa, i medeltidens klosterträdgårdar vanliga giftplanta. Den torde då i
vårt land ha varit flitigt brukad både som gift- och som läkeört. I sydligare
länder var den känd ännu tidigare och bland de många personer, vilka
tvingats tömma en bägare med odörtsgiftet koniin, är väl den grekiske
filosofen Sokrates den mest kända.

För medicinskt bruk nyttjades den främst i nervlugnande medel och
stundom mot hysteri. Namnet odört anses hänga samman antingen med
Oden (Odens ört) eller med det fornnordiska ordet opr, som betydde
rasande, dvs. växten som gör en rasande. Vilken tolkning, som än är den
riktiga, så skulle namnet tyda pä att örten funnits hos oss redan under
hednisk tid. Nu vet man emellertid, att vär nuvarande odört infördes av
munkarna och sannolikt har namnet odört ursprungligen använts huvud-
sakligen för den likaledes mycket giftiga, på sanka sjöstränder växande
sprängörten (Ci.cuta airosa). Denna teori stödes också av odörtens klas-
siska namn. Grekerna kallade den för Koneion, dvs. den dödande, medan
den hos romarna bar namnet Cicuta.

En av anledningarna till odörtens förekomst i klosterträdgärdarna var,
att den användes för att underlätta celibatlivet i klostren på grund av dess

förmäga att minska könsretningen. Redan Dioskorides, {örfattaren till en
av antikens yppersta läkemedelsläror, meddelar, att könsretningen hos män
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kunde minskas genom utyärtes behandling med krossade odörtsblad och
i de medeltida örtaböckerna framhölls, att ,>odörten hör till de kyska
ordensbröderna för act de bättre skola kunna lägga band på sin lusta>.
Den danske örtaboksförf.attaren Henrik Smith skriver fu 15462 >Denne
onde Urt Flundekex, skal icke tagis eller giffvis indvarttis, for hendis store
I(aaldsheds Skyld. Er Munkenes oc Nonnernes IJrt, naar de bruge den,
kunne de leffve kyskelige.>

Är det då möjligt, att frön 
"r, 

O"ro växter kunnat ligga i jorden under
flera hundra år och ändock bibehålla sin grobarhet för att sedan åter gro
och växa upp, då de bringats upp till markytan igen? Ja, vad i varje fall
bolmörten beträffar, är detta mycket väl möjligt, ty det är känt, att bolm-
örtsfrön med bibehållen grobarhet kan ligga mycket länge i jorden.
Exempel härpå äro beskrivna framför allt från Danmark. Sålunda upp-
trädde vid utgrävningen av Antvorskov kloster, ett Johanniterkloster
stiftat av Valdemar Sejr och beläget nära staden Slagelse på Själland, en

överraskande rik vegetation av bolmört. Liknande oväntade uppträdanden
av bolmört efter utgrävningar ha beskrivits från kungaborgen Sjprring,
som sommaren 1086 jämnades med marken, samt från Ravnsborg och
Spborg. Vid en fu 1895 påbörjad utgrävning av Vitskgl kloster, som var
anlagt av Valdemar den Store, och vars första munkar y^r cisterciensere
hämtade från Varnhems kloster i Västergöcland, växte vid klosterruinerna
en rik flora av läkeväxter, bland andra bolmört och de två kungsljus-
arterna V er ba scann t ba p sus och Y erbascum Iy c hnitis ( Grenigt kungsljus) .

Vid utgrävningen av ruinerna efter ,Ebelholt kloster i trakten av Hilleröd
i Danmark, vilket grundades på llO0-tålet, uppträdde rikligt med bolm-
ört, vilken skall ha varit avsevärt högre till växten än den vanliga bolmör-
ten. Ytterligare må nämnas att författaren denna sommar iakttagit upp*
trädandet arr en utomordentligt stor mängd små bolmörtsplantor inom ett
ganska stort område, som schaktats av i samband med pågående utgräv-
ningar vid Alvastra kloster, som var ett cistercienskloster anlagt är 7143
på tillskyndan av konung Sverker och arkebiskop Eskil i Lund.

Säkerligen behöver vi dock ej antaga, att växterna slumrat i jorden på

klosterkullen i Mariefred ända sedan klostrets nedrivande dvs. i nära 430
år. Sannolikt ha många av klosterträdgårdens läkeväxter levat kvar där
långt efter sedan klostret gätt sin förgängelse till mötes, hur länge torde
väl vara okänt. Då sedan de sista resterna av klosterträdgården utplånats,
har i jorden bevarats dessa frön, vilka sedan kom att så plötsligt är l9J4
ge en reminiscens av Monasterium Pacis Mariae. I Mariefred vet man exakt,
var klostret varit beläget. På många andra platser är det kanske endast
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någon kvarvarande del av klosterträdgården, som ännu vittnar om, var
klostret legat. Kyrkan och klosterbyggnader ha kanske för länge sedan
jämnats med marken, men ännu berätta mångenstädes läkeörter och träd
om munkarnas insatser f.ör trådgärdsskötsel och sjukvård i vårt land.

Carl-lohan Clemcdson

TRO - ERFARENHET -VERKLIGHET

a r al dE k I u n d, professor i religionsfilosofi vid Lunds universitet,
kommer fundamenten att vackla. Sedan mer än ett och ett halvt

årtionde har han i små artiklar gjort sin röst gällande utöver lärosalen. Nu
framlägger han en del tidigare och några nyskrivna uppsatser samlade i en
bok.1 Så mycket tydligare blir det, att han får fundamenten att skaka.
Vilka fundament? Fundamenten till tudelningen mellan tro och vetande.

Både från trons och från vetandets sida har hävdats möjligheten, ja

nödvändigheten av ett fullständigt skiljande.
Vetenskapen 

- 
som är vetandets metodiskt gestaltade utformning 

-har i modern tid fått ett nytt grepp om vissheten. Vad som är visst, kan
erkännas av alla utan undantag. Kunskaper, som är vissa, förbinder olika
individer, olika folk, ja till och med kulturkretsar med varandra. Den
vetenskapliga forskningens säkra resultat låter sig inte låsas fast vid en
liten grupp initierade. De stannar inte vid geografiska gränser eller vid
politiska ridåer. Till sin natur tillhör de alla. Det var en stor händelse
i vetenskapens historia, då det gamla kravet på visshet i nyare tid ställdes
med ny skärpa. Men i och med att metodläran 

- 
den vetenskapsgren, som

granskar visshetens möjlighet och villkor 
- 

förnyades, inträffade sam-
tidigt något annat. Vetenskapen kom att betrakta vissheten som uteslu-
tande sin egendom. När det gäller forskningsresultat, tål vetandet inga
slags gränsdragningar. Men nu vill vetenskapsmän uppföra en kinesisk mur
kring själva vissheten!

Enskilda människor må 
- 

så försäkrar oss vetenskapens representan-
ter 

- 
ha sina personliga tankar, sina filosofiska åskådningar, sina religiösa

övertygelser. De må känna sig säkra på sin tro. Men de får ingalunda före-

' Harald Eklund: Tro, erfarenlset, uerkligbet, Stockholm 19i6, Natur Er Kultur.
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ställa sig, att deras åsikter är förpliktande för andra. Visserligen 
- 

fram-
håller en av den här omtalade tudelningens försvarare 

- 
är det så, att >de

metafysiska systemen i stor stil bibehåller sitt värde; deras betydelse för
vårt kulturliv är omätlig>. Men >det är klart, att filosofiens'sanningar'
i gammaldags mening mera är släkt med diktens än med vetenskapens>.2
Det kan hos dem inte vara tal om en äkta visshet, inte om den allmänna
giltighet, vetenskapen förfogar över. Metafysik, moral, religion kan nu en
gång för alla inte nå fram till sanningar, grundade på vetande.

Egendomligt nog instämmer ofta även trons företrädare 
- 

så att säga

frän andra sidan muren 
- 

i ysssnskapsmännens anspråk. Vissa teologer
anser sig böra medge, att tron är helt skild från vetandet. Religionen har
inte med verklighet att göra; den eftersträvar inte att uppnå visshet. Tron
ar hOjd över sanningsfrågan. Den bildar en egen provins, så att den varken
kan eller behöver stöd;'as av vetandet. Den är heller inte utsatt för veten-
skapens eventuella motsägelser. Tron har sitt eget liv. Den bygger pä ett
särskilt formalt apriori. Den kan således blomstra oberoende av vetandet
och utan hänsyn till vetenskapens framsteg. Den utgör en egen värld. Den
är sig själv nog.

Här sätter professor Eklund in sin kritik. Detta går inte, mina herrar,
säger han. Tudelningen går inte att upprätthälla. Det stora greppet att
skilja tro från uetande ocb anse det som en. befrielse att de ligger på skilda
plan är ... uarken en probletnlösning eller en befrielse (s. 130). Det pas-
sar varken tron eller vetandet.

Försöket att bortförklara all verklighetskontakt ur trosupplevelserna kan
inte harmoniseras med Nya Testamentets vittnesbörd. Framför allt kom-
mer ett sådant företag inte till rätta med trosfenomenet självt. För att
verifiera detta behöver man inte ens fråga mystikerna och fastslå, att de
känner det upplevda gudomliga som något verkligen närvarande (s. 10i).
Man kan stanna vid vanliga religiösa upplevelseformer. De människor, som

tror, betraktar 
- 

åtminstone i många fall 
- 

trosföremålen som något
realt. Trosutsagor 

- 
f<;r att nu sammandra vad Eklund anför 

- 
har

logiskt sett inte någon annan struktur än satser om empiriska fakta,
Empirikern tar kontakten med verkligheten som något givet, troende män-
niskor gör detsamma. Var ligger under sådana omständigheter skälen att
från första borjan frånkänna trossatserna sanningsvärde? Vilken anled-
ning finns 

^tt. 
rr.åta bådas uttalanden med olika mått?

En hårdkokt empirist tror sig kanske kunna besvara f.rägan, Kanske
fOrbigår han också problemet och vägrar att ge sig in på diskussioner.
I båda fallen återstår 

- 
vi talar med Eklund 

- 
en annan vag att kritisera

honom. Vi kan nog ge akt på honom. Det kan hända, att hans verkliga

' Alf Ahlberg: Filosoli ocb tetenskap. Sv. D. s/3 19t7.
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forhållningssätt inte motsvarar hans ord. Det är ju så, att det ibland knn
aulösas bättre ur beteendet och det prahtisk-a bandlingssöttet uad en rnän-
niska håller f ör uerkligt än ur bekönnelse, teori eller deklarati.on. Dessa kan

uara bebäftade med de f el eller den naiuitet som utmärker alla mänskJi'ga

meningar, Vi ör suaga ocb obestämd.a i teorien men starka ocb bestörnda

i af feh.ten. Därför uppenbarar ui bättre i affekten eller ltållni'ngen än i ut-
sagan uad ui håller för uerlzligt (s. 116). Råder öuerensstäm'm'else ocb
täckning mellan deklarationerna ocb de egna i.nre öuertygelserna? (s. 134),
så kan vi alltså fråga inför den vetenskapliga sinnesarten. Antagligen skall

vi snart komma till den upptäckten, att själva den empiriska metoden

innebär en filosofisk, dvs. en överempirisk teori ( jfr s. 17S) . Modern' ernpi.ri

har sina rötter i filosofiska insikter (s. 178/179). Samma fenomen kan
antråffas på religionsuppfattningens område. Den religionens siöluständig-
bet som i modern teologi paradoxalt nog leder till auoghet wot allt f iloso-

fiskt tän.kande öuer ocb i kraft au religionens erfarcnheter, bar . .. filo-
sofiska anor (s.179).

Därmed frägar Eklund, om inte tudelningen mellan tro och vetande hos

dess försvarare oundvikligen medför en diskrepans mellan teori och verk-
ligt forhållande. Den dari liggande förebråelsen kan varken vetenskapens

eller religionens företrädare nonchalera. Ingen kan slå sig till ro med att
i verkligheten avvika från det han i uttryckliga ord bekänner.

Betydelsen av Eklunds temperamentfulla kritik av en tankekonvention,
som syns vara lika spridd som illa grundad på verkliga sakförhållanden,
frarntråder klart, om man tänker närmare efter. Det är endast en kort väg
från den av Eklund angripna tudelningen till en klar nedvärdering av

religionen, Om vetandet och vetenskapen verkligen äger den pretenderade
monopolställningen på den objektiva sanningens plan, saknar tron därmed
den för alla bindande giltigheten. Den blir mer eller mindre blott en

privatsak - för att inte säga en bisak.
Den bolsjevistiska propagandans styrande män har upptäckt detta.

I den nämnda tudelningen vädrar Moskva en legitimation för sig självt.
Vetenskapen skattas hogt i öster. På grundval av den exakta forskningens
resultat uppbygges ju industriella jåtteföretag och tekniska underverk.
Men Moskva går längre. Med åberopande av samma vetenskapens påstådda

slutenhet och allena saliggörande fullkomlighet bagatelliseras allt i män-
niskan, som är undandraget exakta mätningar. Vad som inte faller under
matematisk-naturvetenskapliga metoder, förbigås. Vetenskapen är bolsje-
vismens idol, den vetenskap, som på f<;rhand bestrider berättigandet och

till och med existensen av allt, som ligger utanför dess egen räckvidd.
Karl Marx har redan uppställt en för bolsjevismens ändamål passande

filosofisk teori. Därför har han fätt åran att anses som dess intellektuelle

169



'Vilbelm Köster Sl

anfader. Enligt Marx har de högre mänskliga livsyttringarna varken själv-
ständighet eller överhuvudtaget ett eget vara. Allt, som ligger bortom
det ekonomiska livet, är i sig självt ingenting. Det är inte bara helt och
hållet beroende av ekonomien 

- 
det är endast den ekonomiska situa-

tionens >epifenomen>. FIur mycket mera välkommet än den marxis-
tiska filosoflsn 

- 
den så kallade historiska materialism måste det

inte bli för Moskva, när de högre livsområdena själva f<;rklarar sig som

kunskapsteoretiskt fritt svävande, dvs. när de i ett slags andlig själv-
kastration inte längre gör anspråk pä att vara stödda på kunskap, när de

avstår frän att vilja vila på kontakt med transsubjektiv verklighet! Männi-
skan kan ju så mycketlättare våldföras arr ett hänsynslöst politiskt system,
ju mera allt, som utmärker henne, berövas sitt allvar.

Genom att förneka sanningsvärdet i religionen och till och med i den
filosofi, som vill överskrida empirien, utlämnar man i sista hand den en-
skilda människan åt statsmaktens oinskränkta godtycke. Staten har i så

fall l;tt att bli en ännu värre Leviatan än Thomas Hobbes, 1600-talets
statsfilosof, tecknat den.

En ytterligare bekräftelse på vikten av Eklunds synpunkter kommer
från en annan levande makt, den här gången inte en politisk utan en andlig
sådan. Det är den katolska kyrkan, som inte alls erkänner någon rämna
mellan trons och vetandets verklighetsprovinser. FIon försvarar med efter-
tryck deras samhörighet. Det {inns enligt katolsk övertygelse en konti-
nuerlig övergång från vetandet till tron. Det finns påvisbara, förnuftiga
skEl f<;r att tro.

Nyare uetensknplighet innebör ingen absolu.tism. i den tneni.ngen, att en

absolut logikocb absolutaiakttagelser f Ar bjuder tanhen på en euen-
taell realitet i. de religiösa f enotneneu. (spårrningen av oss). Detta fram-
håller Eklund i sin boks kanske mest betydelsedigra sats (s. 133). Han
pekar på att den exakta vetenskapen, om den förblir sin metod trogen,
ehuru den inte kan fastslå några bortom den egna räckvidden liggande
objekt, heller in te k an utes I ut a sådana. Detta har alltid stått klart
för katolskt tänkande. Vetandet är till sin natur ö p p e t för tron. Denna
i sin tur är så långt ifrån att kränka människans kritiska förnuft, att den
tvärtom vidgar och höjer detta, ger det nya horisonter.

Den katolska teologien har utarbetat en teologisk kunskapsteori, i vilken
trosattitydens förnuftsenlighet och förnuftiga grundvalar utreds. En del
av de kladäggningar, som professor Eklund framför, finns behandlade
inom detta teologiska gebit. Teologerna är t.ex. fullt eniga om att tron
inte kan undvara alla erfarenheter. Vidare står det att läsa i teologiska kom-
pendier lika bra som i Eklunds bok, att man har att skilja mellan tro,
att (någonting förhåller sig på ett uisst sätt) och tro på (en person)
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(s.20). Härvidlag förbiser teologien ingalunda den avgörande skillnaden
mellan de två olika begrepp som ordet >tro> täcker. Det är ju något helt
annat, när jag förmodar, atr tåger går kl. 8.30 - därför att jag
för tillfallet inte har möjlighet att skaffa mig klarhet - än når jag
accepter$ ett sakförhållande på grund av en tillftirlitlig och sak-
kunnig persons vittnesbörd, eftersom jag för egen del saknar
aktuell kontrollmöjlighet. Ändå brukar vi i båda fallen säga att vi t r o r.
De gamla språken hade här särskilda ord. De skilde på doxa och pisti,s, pä
opinio (opinari) och fides (credere). Våra moderna språk är på den punk-
ten inte längre så noggranna. De talar i båda fallen om >att tro> (to
belieue, glaaben., croire). Hade Eklund iakttagit denna skillnad, hade hans
kritik på flera ställen kunnat bli ännu mer slående.

Men hans bok är tillräckligt förtjänstfull, sådan den är. Dess särskilda
karaktär ligger dari att författaren inskränker sig till att kritisera inifrån.
Visserligen skulle man kunna komplettera Eklunds överväganden. Man
skulle kunna ställa den av honom angripna positionen mot dess iddhisto-
riska bakgrund. Man kunde avslöja den väg, som fört dit. Men Eklund har
inte ställt sig denna uppgift. Han framlägger inte heller någon lösning.
Han prövar helt enkelt en i våra dagar omhuldad tankekonvention och
pekar på vissa svårigheter, som denna inte kunnat övervinna. Ett själv-
ständigt tänkande leder honom till att ställa kritiska frägor.

Frågor kan vara Iarliga. Detta vet man i västerlandet alltsedan Sokrates'
tid. Frågor låter inte bara okunnighetens utan ibland även inkonsekvensens
avgrunder träda fram. Eklunds frågor syns vara sådana. Han är försiktig.
Han framlägger bara några antydande syn.punkter (s.70), bara ett par
reflexioner (s. 64). Han vill endast skissera nägta av ett nutida tänkesätts
vanskliga konsekvenser (jfr s.l42). Hans framställning r ter sig ibland
anspråkslösa som ett oskyldigt barns. Men kanske är han ett enfant
tenible?

'Vilhelln Köster SJ

En människa är aldrig så viktig att hennes liv uppväger en förnekelse, ett svek. Ty vi
växlar och försvinner men den eviga rättfärdighet, vars material vi är, om vi ej väljer
att vara ingenting, den förblir, vad namn vi än ger den. Även om vi ej förstår dess

mening 
- 

den är aår men'ing' 
Anna Lenah Elgström
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BERNARD SHAST OCH NUNNÄN

l\T nr Bernard Shaw blev intresserad av den dam, Charlorte Frances
I \ Paytte-Townshend, som senare skulle bli hans trofasta, energiska och
och rätt befallande maka, meddelade hon honom mycket klart och en-
tydigt, att det visst kunde tänkas ett äktenskap 

- 
hon var rent av riktigt

hågad 
- 

men att villkoret y^r att ingen sexualitet skulle få förekomma.
Shaw blinkade med väldiga bryn men accepterade.

Vad som låg bakom detta, år inte alldeles klart, men så pass mycket
vet vi som att Charlotte tidigare haft ett romanriskt förhållande, >a ruined
romance>, med ingen mindre än mångfrestaren Puck Munthe. Hon hade
visst ingenting emot små barn, men dels vägrade hon absolut att själv
föda sådana, dels var det sexuella för henne en ytterst motbjudande af[är.

Shaw skrev till en .vän, att. detta var ganska skönt: >it ended the old
gallanteries, flirtations and philanderings for both of us>.

Det sällsamma är, att Shaw trots denna skenbara kyla var ytterst in-
tresserad av damer, särskilt som bekant av den stora skådespelerskan Ellen
Terry. Större delen av hans förbluffande heta korrespondens med henne
tillkom emellertid innan han träffat, henne. FIon skrev till hans bröllop,
glatt och häpet: >Into it you both go! Eyes wide open!>

Det finns flera kvinnor i Shaws liv, även sedan han blivit gift, men om
otrohet är ingenting bekant. Han var vegetarian och tyckte det var skönt
att slippa en del vanliga komplikationer. Men detta hindrar visst inte, att
han kom att stå flera kvinnor nära, jabetyda ofantligt mycket för dem.
En av dem var Datne Laurentia McLacblan, abbedissa i Stanbrooks be-
römda benediktinkloster, kanske sin tids mest betydande kvinna i Englands
katolska kyrka: en lysande klosterledare, en stor vetenskaplig auktoritet på
kyrkosång, gregorianism och medeltida manuskript, belönad med höga ut-
märkelser i Rom och bekant med många av världens största.

Förbindelsen mellan dessa två, den myndiga, kloka, skarpa abbedissan
och den tokrolige, spydige Shaw som aldrig kunde säga något utan att
chockera, är ett. särdeles muntrande kapitel. Också ett mycket lärorikt,
Kanske kan man rent av säga, att en helt okand Shaw framträder i hans
brev till denna nunna.

Hur de först fick kontakt genom en gemensam vän, kan göra detsamma.
Abbedissan hade läst hans berömda stycke om Jeanne d'Arc och uttryckte
sin förnöjelse 

- 
en vacker dag infann han sig tillsammans med sin hustru

och hälsade på i klostret. Hennes första intryck var >absolut uppriktighet
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och enkelhet>. Han blev också själv så tilltalad av Dame Laurentia, att
han sände henne ett nytt exemplar av skådespelet med den respektlösa
dedikationen: >To Sister Laurentia from Brother Bernard>> (- vilket på-
minner om Albert Engströms svar till den snälla sjukhussysrern som pre-
senterade sig: >Syster Elsa...>. Albert bugade så gott han kunde i sängen
och svarade: >Broder Albert. . .>) Hon skickade honom några böcker,
bl. a. Thomas Mores psalmer, skrivna i Towern 1 l3 i ; han svarade fräsande,
att han inte tyckte om psalmer: >They seem to me to be the classic examples
of fool's comfort. Comforting people by telling them what they would
like to believe when both parties know that it is not true is sometimes
humane, and always to be let off with a light pennance ( !) as between two
frail mortals; but it should not be admitted to the canon. I like Visdom
ever so much better.>

Chesterton skrev om Shaw, att i en förnuftigare tid skulle han utan
tvivel ha blivic ett helgon, vilkeqchockerade många som läst hans svåra
kätterier och blasfemier. När Shaw 1930 fick höra, art Dame Laurentia
var sjuk, skrev han ett rörande brev och sade, att hade det hangt på
honom, så hade hon genast tillfrisknat, ty >alla de önskningar och andra
saker som i en hedning av min sort korresponderar med böner har vällt
upp i en enoim flodvåg i den rihtningen>. >Ever your Brother Bernard.>>

Shaw gjorde l93l en Palestinaresa tillsammans med Dean Inge. Han
skrev ett enormt brev till sin vän i Stanbrook och berärtade om ditt och
datt: >För att jag klättrar upp för den fArfarliga stenvägen till toppen
(av Patmos), där det grekiska klostret ligger, skall jag begåra avlat för
varje synd jag begått i hela mitt liv och för alla de hundratals som jag
i fortsättningen hoppas få begå.> Han hade också ilsknat till, när han
läste Johannes uppenbarelse, och skrev att dennas författare måste ha
varit påverkad av droger och skrivit hela eländet i brinnande delirium
tremens. Han föreslog, att man i Stanbrook skulle inviga ett kapell åt
>St Bernard>.

Den oförbränneliga Dame Laurenria kommenterade det otroliga brevet:
>Broder Bernards brev är ett strålande dokument, dess minsta förtjänst

är dess spiritualitet. Jag tror hans kritik är alldeles densamma som jag själv
skulle ha kommit med, om jag varit med.r>

Samma är flaxade Shaw 
- 

som i regel inte tyckte om resor men drevs
ut på sådana titt och ofta av sin energiska maka 

- till Ryssland och skrevr
>Jag har just varit i Ryssland 

- 
det underligasre ställe man kan tänka

sig. De har kastat ut Gud genom dörren, men han har kommit tillbaka
genom alla fönster i form av den mest {ruktansvärda katolicism. . .r,

Han fick höra, att man bad för honom i klostret, och skrev: >Jag har
inte alls någonting emor art man ber för mig.> Han hörde i sin radio

t73



Saen Stolpe

böner på alla språk. >Ingen kan avgöra, vilken betydelse dessa böner kan
ha. Om etern blir full av goda intentioner för min räkning, så dess bättre:
det skulle var chockerande ovetenskapligt att betvivla detta. Så låt syst-
rarnabe för mig alla böner de orkar med. Och glöm mig inte heller i edra.>

Emellertid nalkades en kris. Shaw trodde 
- 

ingen annan gjorde det 
-att han var en utmärkt bilist. Han turistade i bil i Sydafrika med sin maka,

och en vacker dag tog han fel på gaspedal och broms samt styrde till
vänster i stället f<;r till höger, vilket gjorde att han hOll på att köra ihjäl
sin livskamrat. Medan hon hämtade sig i en sjuksäng, satte Shaw igång och
skrev på en månad 17 000 ord på vad som skulle bli >The Adventures
of a Black Girl in FIer Search for God>. Han skrev den på blodigt allvar 

-hans hustru hade varit nära döden, det metafysiska problemet blev
aktuellt, negerflickan som söker Gud var han själv. Boken var klart blas-
femisk 

- 
den hånade ovettigt kristendomens tro.

Dame Laurentia blev djupt upprörd och sade ifrän pä skarpen. Han
försökte försvara sig. Hon fann visserligen att det i epilogen stod, >att den
rena agnosticismen leder ingenstans>, men hon vidhöll att boken var skam-
lig. Shaw talade då om att boken var skriven under direkt inspiration av
Gud Fader själv 

- 
och hör se'n! FIan skickade ett parti av boken med

dedikation:

En inspiration
som kom såsom svar på böner uppsända av nunnor i

Stanbrook Abbey
och särskilt

av kära syster Laurentia
för

Bernard Shaw.

Men all hans charm och alla hans konster hjälpte inte denna gång 
- 

hon
var skakad, upprörd och besviken och befallde honom att genast dra in
boken och stryka det värsta. >Jag har på visst sätt tagit ansvaret för Er
sjäI, och jag avskyr att se Er behandla den så lättsinnigt> skrev hon.

Men då slog det gnistor. Shaw svarade med ett ljungande brev, fullt
av den besynnerligaste teologi.

>Laurentia, har det aldrig gått upp för Er, att jag möjligen kan ha ett
sublimare gudsbegrepp, och att jag faktiskt inte tror att Noaks gud någon-
sin har existerat?>> >Ni tror, att Ni tror på åttonde kapitlet i Genesis, och
jag vet att Ni inte gör det: om Ni gjorde det, skulle jag aldrig mer tala
till Er>. >Min syn på Bibeln är kyrkofädernas, och Er är en Belfast-
protestantisk (!), för vilken bibeln är en fetisch och all religion förnuftig.
Ni tror, att Ni tror att Gud inte visste, vad han gjorde då han skapade
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mig och fick mig att skriva The Black Girl. Vad som hände var annars,
att när min fru var dålig i Afrika, kom Gud till mig och sade: >De där
fruntimren i Vorcester plägar mig dag och natt med sina böner för dig.
Var står du egentligen?> Jag svarade, att jag ju kunde skriva en bit. Gud:
>Ta din penna och skriv, så skall jag se vad jag skall stoppa in i din dumma
skalle., När Shaw fick veta, att abbediss^n -var ond, talade han om det
för Gud; Gud sade: >Jag är Gud; jag vill inte bli trakasserad av någon
som helst abbedissa. Sätt igång och gör som jag sagt!>> Shaw svarade, att
det skulle bli ett stort spektakel med abbedissan, och att det inte heller
tjånade någonting till att Gud försökte tala förnuft med henne, för det
var lika bra att tala till väggen: >hon skall ha allting på sitt sätt och just
så som hon fått lära sig, när hon var barnr. Brevet 

- 
f<;rmodligen unikt

i hela klosteditteraturen 
- 

slgg21;

>Så nu låter jag Er ordna saken med Gud och hans Son, så gott Ni kan.
Men Ni fär allt fortsätta att be för mig, hur överraskande resultatet än
kan bli. Er oförbätterlige BS.>

Men förbindelsen var avbruten.
Hur den återanknöts, hör till det dråpligaste i hela historien. Shaw fick

en dag med posten ett fint dokument, som meddelade abbedissans >guld-
jubileum> som nunna: >>In memory of sept. 6, 1884-1934. Dame Lauren-
tia Mclachlan.>>

Han, som aldrig kunde hålla reda på sina papper, läste fel och trodde
att hans trogna gamla vän 

- 
avlidit. Varpå han skrev ett det mest

rörande brev till klostret. Han berättade, att han inte vågat visa sig i
klostret, innan hon forlåtit honom för hans bok; nu var han dock säker att
hon skulle förläta honom. Och han bad, att man fortfarande skulle bedja
för honom i det gamla klostret.

Dame Laurentia levde emellertid i högönsklig välmåga, och detta med-
delades honom. Hans svar år åkta shawskt:

>Laurentia! I livet!!
I livet!!!!!
Är det €tt sätt att handskas med en mans heligaste känslor?

Jag finner inte ord. Jag trodde Ni var i himlen, lycklig och salig. Och
dä barc skrattade Ni åt mig.

Det här är Er hämnd för den där svarta flickan.
Å, Laurentia,Laurentia, Laurentia, hur kwnde Ni? Jag

gråter blodstårar.
Er stackars Broder Bernard.>

Och därmed var vänskapen återfödd. En ny bok gav han henne med
dedikation >från hennes vilsegångne broder Bernardr>. Hon kritiserade
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hans behandling av Guds moder, och han försvarade sig med samma ilska
som tidigare.

Bl. a. skrev han:
>Jag har alltid bett Hell dig, Maria pä mina resor . . . Naturligtvis ber

jag det inte på det där konstgjorda sättet, som inte betyder någonting.

Jag säger det på mict eget nacurliga och uppriktiga sätt, när hon dyker
upp i Egyptens tempel eller gravar eller bland Hindostans gudar: Hallå,
Maria! För man kan aldrig komma ifrån henne. F{on beskär broder
Bernard speciella uppenbarelser och ler mot honom, när hon hör hans för-
tjusta: HalIå, Maria.>

När han skriver ett skådespel och måste ha med något gudomligt i det,
puffar hon till hans armbåge i tätta ögonblicket och viskar: >Broder
Bernard 

- 
du glömmer väl inte mig . . .?> Och sä f.rägar han: >Vem skall

jag egentligen lyda 
- 

Our Lady of. Stanbrook eller Our Lady of Every-
where.>>

Den stränga nunnan orkade aldrig mer bli ond på denna förtjusande
motståndare, som alltid gycklade men ändå alltid ville ha förböner, och
som bestämt hävdade, att det var han som på rätt sätt både trodde på Gud
och Guds moder. Han kunde säga, att det fanns så många irländare
som bad för honom, att domaren på yttersta domen nog skulle säga att:
>Jaså, där har vi den där gynnaren som man tjatar sä mycket om 

- 
till

helvete med honom bara!>>

Men kort före sin död sade han:
>Jag räknar mina dagar i Stanbrook till de lyckligaste i mitt liv.>
Han älskade 

- 
på sitt si16 

- den stränga goda Dame Laurentia.

Suen Stolpe

ln a great tradition, tribute to Dante Laurentia McLacblan., abbess of Stanbrook,by the
Benedictines of Stanbrook, London 19f6, John Murray.

*

Att leva år ttt vilja, *t viljt är att döma. Vi står livet genom inför vårt samvetes

domstol 
- 

där domaren dock oftast har semester.

Gäller det oss själva friar vi alltid hellre än fäller. Annat är det då det gäller Nästan.
Och dock 

- 
henne borde vi aldrig döma 

- 
annåt än på knä.

Anna Lenah Elg,strön
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Qumtän och ktistendomen

Ofta har påståtts, skriver jesuitpatern
Ernst Vogt i Sthnmen der Zeit (april 79 t7) ,

att den >rätfärdigherens lärare>, som om-
talas i de icke-bibliska texterna från Qum-
rän, redan uppvisar alla de särskilda drag
som kännetecknar Jesusgestalten i NT: av
gudomlig natur, korsfäst, begraven, upp-
stånden och återkommande 

- 
kort sagt

precis en >Kristus>> före Kristus,
Lustigt nog kommer dessa teorier just

från teologiska kretsar, där man för inte så

länge sedan ansett den kristna läran på

väsentliga punkter vlra 
^v 

senare datum än

Jesus själv. Nu slår man alltså om till mot-
satt ytterlighet: >>Jesu lära> föreligger re-
dan före Jesus!

Att närmare gå in på dessa påståenden

är lönlöst, säger patern. Man läser in allt-
för mycket i enskilda ord och än mer i de

luckor som finns i handskrifterna. 19t6
meddelade t. ex. en forskare triumferande,
att han i ett handskriftsfragment upptäckt
korsfästelsen av rättfärdighetens lärare.
När fragmentet publicerades fanns där
ingenting sådant att upptäcka. Där omta-
las >ett rasande lejon> som >upphängde
män levande>, men om arten av >häng-
ningen>> säges ingenting. Omöjligt är det
inte, att de >upphängda>> var medlemmar
av det brödraskap som hade sitt centrum
i Qumrän, men rättfärdighetens lärare
finns inte alls omnämnd i fragmentet. Ja,
vi vet ännu så länge inte ens, om han över-
huvud dött en våldsam död.

Medlemmarna ^! Qumränförbundet
hade visserligen en >tro på rättfärdighetens
lärare>>, men det var en tro på hans profe-
tiska ord, ej på hans person. För att förstå
deras lära behöver man inte veta något
om lärarens person 

- 
den är oväsentlig i

sammanhanget. På ett helt annat sätt för-

t2-s?3o74 Credo. 38:eårg. Nr4. 1957

håller det sig med den kristna läran. Den
kan inte ens tänkas utan Jesus. Hans per-
son står i dess medelpunkt, han själv och
hans frälsningsverk utgör kärnstycker i
den, Intet sådant tillskrives rättfärdiShe-
tens lärare. >Med eftertryck måste fast-
slås>, skriver en omdömesgill judisk auktor
(Th. H. Gaster), >art förbundsfolket från
Döda havet ... inte var kristna i någon
betydelse av ordet och inte bekände sig till
någon av de fundameniala kristna tros-
lärorna>. Av frälsningstron t. ex., >denna
för kristendomen grundläggande lära, står
intet spår att finna i rullarna från Döde
havet 

- 
där finns intet Kalvaria>! Utgi-

varen av de första rullarna från Judaöknen,
den amerikanske teologiprofessorn Millar
Burrows, kommer till samma resultat: >Där
finns intet spår av ett evangelium med
rättfärdighetens lärare som medelpunkt.>>

Det s. k. >två kolumner-fragmenter>
har väckt uppseende, emedan det beskriver
en gemensamhetsmåltid, i vilken >Israels

Messias> och >Aarons Messias> deltar, och
där vin och bröd välsignas och serveras. Se

där, säger man, en förebild för Eukaristien!
Ingenting tyder emellertid på att bröd och
vin där ansågs som lekamen och blod eller
som ett nådemedel. Naturligtvis höll Qum-
rånförsamlingen gemensamma, religiöst be-
tonade måltider. >Regelboken> talar om
måltider med bröd och vin, där prästen
välsignar maten och intar hedersplatsen.

>Tvåkolumner-fragmentet> talar om en
Iiknande måltid, som skall äga rum regel-
bundet i det framtida, återupprättade Is-
rael. På den tiden skall åter en >>Israels

Messias>, dvs. en >>smord furste>, leda Is-
rael och en >Aarons Messias>>, dvs. inte en
medlem av Hasmondernas släkt eller någon
annan obskyr man, skall dä van >smord
överstepräst> uten en Aarons efterkom-
mande av Sadoks ätt, I texten bestämmes
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helt enkelt personernas rangordning. Präs-

terna går före lekmännen; också när den

>smorde fursten> är närvarande, får han

träda tillbaka för översteprästen och de

övriga prästerna.

Mellan NT:s skrifter och texterna från

Qumrän kan talrika paralleller i tankar och

ordvändningar konstateras, som man hittills
inte mött i det bevarade handskriftsma-
terialet. Vi finner t. ex. uttrycket >det
(gudomliga) välbehagets människor> som

i änglasången, >fattiga i anden>> som i
bergspredikan, >ljusets söner> som hos Lu-
kas, Johannes och Paulus, >att byggt en

församling (kyrka)> som i Jesu ltifte till
Petrus. Om inledningen till Johannesevan-
geliet påminner hymnen i slutet av >regel-
boken>: >Genom ditt vetande har allt blivit
till, och allt som är har han bestämt i sina

tankar, och utan honom sker ingenting.>
>Uppsyningsmannen> i Qumränförsam-
lingen kommer en att tänka på den kristne
>biskopen>.

Sådana exempel finns många. Det är
lätt att konstatera dessa likheter, men det
befriar inte från uppgiften att också från
fall till fall noga väga de mindre iögon-
fallande men ofta djuptgående skillnaderna.
Pater Vogt hänvisar till en sådan, som ver-
kar frapperande. Jesus säger i bergspredi-
kan: >I haven hört, att det är sagt: 'Du
skall älska din nästa och hata din ovän.'
Men jag säger eder: 'Älsken edra ovän-
ner' . . . ty eder himmelske Fader låter sin
sol gå upp över både onda och goda>

(Matt. i: 43 ft). Tidigare hade man ingen-
stans kunnat finna något spår av en sådan

uppmaning att hata sin fiende, men nu
läser man i inledningen till >regelboken>,
att alla som träder in i förbundet skall
>älska alla ljusets söner .. . och hata alla
mörkrets söner>.

Utan tvivel kastar rullarna redan nu
mycket ljus över åskådningar, bruk och

talesätt, sorr förekommer i NT. Den fram-
tida exegetiken kan inte mera gå förbi
detta material. Men frågan är om rullorna
ger oss möjlighet till verkligt djupare kun-
skap om NT:s väsentliga läror. Den redan
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omnämnde amerikanske lärde Millar Birr-
rows, vars bok om rullarna från Döda ha-
vet vittnar om sakkunskap, kringsyn och
moget omdöme, kommer till detta resultat:
>Jag måste medge, att jag efrer sjuårigt
studium av rullarna inte kan finna, att
min uppfattning om NT berörs därav på

väsentliga punkter. Dess judiska bakgrund
framträder och ses tlarare och bättre, men
dess andemening varken förändras eller be-
lyses avsevärt, .. Men varför förvänta
mera? Räcker det inte med att vi nu kan
tolka NT med större tillförsikt att kunna
uppfatta det rätt, eftersom vi bättre kän-
ner den psykiska och andliga värld, i vilken
det tillkommit? Genom att ha mer omfat-
tande kunskap om den värld, dit evange-
Iiet kom, dess fromhet och höga förhopp-
ningar såväl som patetiska villfarelser, kan
vi desto bättre fatta det som evangeliet
har bragt densamma. Kanske det bästa

rullarna från Döda havet kan göra för oss
'ir att lära oss än högre skatta vår bibel
genom den kontrast de erbjuder mot den>
(Tbe Dead Sea Scrolls. New York 795J, s.

266).
Dessa ord vill på intet vis nedsätta de

nya fynden utan hra varna för överdrif-
ter, som blott är ett hinder för de lärdas
sakliga forskning och samarbete. Litteratu-
ren från Qumrän har utan tvivel sin stora
betydelse däri, att den ger oss oanade möj-
ligheter till inblick i det liv som levdes av

en religiös rörelse före och samtidigt med
Kristus, och ett den visar oss, att det för-
utom den i evangelierna huvudsakligen upp-
trädande fariseiska och mot Jesus fientliga
riktningen inom den dåtida judedomen

också fanns kretsar, som i likhet med de

fåtaliga fromma personer vi möter i evan-
gelierna 

- 
ägde en mycket d;'upare och

uppriktigare religiositet och därmed var
bättre förberedda på Kristi 1äror,

De ofta påfallande likheterna mellan
skrifterna från Qumrän och NT visar
åskådligt, med vilka djupa rötter Jesus och
hans lärjungar var sammanvuxna med den
palestinensiska världen, hur starkt de präg-
lades av dess religiösa klimat, hur de an-
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knyter till föreliggande ting och talar ett
språk som deras åhörare kunde förstå. In-
tressant är, att just där man hittills ofta
velat spåra hellenistiska påverkningar, ett
starkt palestinensiskt inflytande kan fast-
slås. Så visar det sig t. ex., att vad angår

användandet av ordet >mysterion> hos Pau-

lus, hänvisningen till de hellenistiska myste-
rierna blivit fullständigt ovidkommande,
sedan den rika förekomsten av ordet i
rullarna från Döda havet klarlagt dess

förbindelse med gammaltestamentlig jude-

dom och på så sätt tillräckligt förklarat
ordets användning hos Paulus, Därvid får
man emellertid inte förbise, att ordet
>mysterion 

- 
hemlighet> visserligen hos

både Qumräntexterna och hos Paulus bety-
der Guds dolda rådslut och deras förverk-
ligande, men att innehållet av dessa rådslut
hos Paulus ligger på ett väsentligt högre
plan, alldenstund enligt honom det cen-
trala frälsningsbeslutet innebär Guds Sons

mandomsanammelse 
- 

en tanke som är
fullständigt främmande för Qumränskrif-
tefna.

Genom att vi haft den utomordentliga
lyckan att åtminstone fragmentariskt åter-
vinna en hittills nästan helt okänd littera-
tur, får vi inte bara kunskap om Qumrän-
folkets tankevärld. Deras språk, uttrycks-
sätt och begrepp får ju inte utan vidare
anses som deras speciella och uteslutande
egendom. Om vi hade ytterligare direkta
källor om andra andliga strömningar i det
dåtida Palestina, skulle vi känna igen myc-
ket också hos dem som nu bara är känt
genom Qumränrullarna och NT. Många
beröringspunkter som här förligger får re-
dan nu sin förklaring genom bådas sam-
band med GT.

Visst kan Qumrän ha haft omedelbart
inflytande på den gryende kristendomen,
Bland de judekristna kan det ha funnits
vänner och tidigare anhängare till >för-
bundsmännens församling>>; vad de har fört
med sig därifrån, kan delvis ha fortlevat i
den kristna kyrkan. Jesus har nog själv
haft kännedom om församlingen i Qumrän.
Ännu troligare är, ^tt Johannes döparen

var en förbindelselänk. Han har levat i
öknen och sedan predikat och döpt i Juda-
öknen och vid Jordan, några kilometer
ifrån Qumrän (jfr Credo 19 57: 22 ff) .

I likhet med Qumränlärarna vet han, att
tiden är inne, men han håller inte detta ve-
tande hemligt utan förkunnar det utan åt-
skillnad för alla som kommer till honom.

För Johannes hade den >mäktige>, vars vä-
gar han beredde, redan kommit, han såg

honom stående mitt bland folket, meden
männen från Qumrän ännu årtionden se-

nare väntade på den nya tidens begynnelse

- 
brinnande i tron och därför värda vår

beundran, men fjärran det ljus som kom-
mit i världen och som Johannes vittnade

Den humanistiska bildningens
framtid

Kulturhistorikern och religionsfilosofen
Christopher Dawson har gjort sig ett namn
som en av de främsta försvararna av den

västerländska kulturgemenskapen på grund-
val av den kristna traditionen, i synnerhet
genom sina böcker The Mabng of Europe,
Tbe ludgnent ol tbe Nation, Tbe Rise ol
-V 

estern Culture och Unclerstanding Eurofre.
I en artikel i den amerikanska tidskriften
The Catholic Vorkl (juni l9i6), som

handlar om studiet av den kristna kultu-
ren på amerikanska skolor och universitet,
uttalar han sig om den humanistiska bild-
ningens framtid i Europa och Amerika.

Sedan fyrtio år tillbaka, skriver han,
kommer jag på grund av mina forskningar
alltmera till övertygelsen om nödvändighe-
ten av att angripa problemet om nyord-
ningen av den humanistiska bildningen ut-
ifrån en kristen ståndpunkt. Problemet är
inte lokalt begränsat. Det angår inte bara
Oxford eller Europa eller Amerika utan
alla kristna i hela världen. Frågeställningen
fu klar. Utgångspunkten är sammanbrottet
av det gamla systemet att skaffa sig huma-
nistisk bildning genom studium av de klas-
siska >Litterae humaniores>>; ett system som
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sedan århundraden tillbaka legat till grund

för den högre bildningen både i Europe

och Amerika. Semmanbrottet av detta sy-

stem betydde en revolution på uppfostrans

och bildningens område. Frågan är nur skall

vi utan vidare acceptera upplösningen av

det gamla bildningsidealet, eller skall vi
söka en ny omfattande grundprincip, som

kan träda i stället för den gamla som gått
förlorad?

Först måste vi emellertid undanröja

några missuppfattningar. Det är härvid-
lag ingalunda fråga om att ersätta den

klassiska humanismen med ett exklusivt
kyrkligt-kristligt bildningsideal det

skulle bara betyda att stänga in den högre

katolska bildningen i ett ghetto igen. I den

mån de gammalklassiska studierna ännu är

levande, vill vi bevara dem med alla medel.

Men vi får inte hänge oss åt några illusio-

ner beträffande det verkliga läget' Den

västerländska humanismens stora traditio-
ner förlorar alltmera terräng, de gammal-

klassiska lärdas antal är påtagligt i avta-
gande, och ett omfattande system av prak-
tisk yrkesutbildning tar en riktning, som

inte mer har något Semensemt med den

gamla klassiska bildningen.
Somliga förfäktare av den klassiska hu-

manismen talar och skriver, som om denna

revolution aldrig ägt rum. De tycks anta,

att den moderna universitetsstudenten fort-
farande tillbringar sin tid med att 1äsa

Homeros och Sofokles i den grekiska ur-
texten, och de befarar, att studiet av den

kristna kulturen kunde beröva honom denna

enastående upplevelse och tvinga honom att
slösa sin tid på läsningen av sådana >vitt-
svävande, utan ordning hopkomna> verk
sorn Ciaitas Dei och Roman ile la Rose'

Naturligtvis vill ingen förmena dessa

kritiker att med alla medel försöka hålla
sitt enda överblivna får kvar i den huma-
nistiska fållan. Men för den skull behöver

man inte försumma det mera trängande
problem som ligger i de 99 fårens kring-
irrande i den moderna bildningsöknen.
Dessa stackars lamm kan inte beta på den
grekiska och latinska litteraturens ängar.
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Även om man framsatte för dem de mest

utsökta blommorna i den grekiska dikt-
ningen på grekiska, skulle de med förvå-
ning eller t. o. m. motvilja bortvända sina

huvuden. >Men när allt kommer omkring,
är det med dessa herrar vi måste vinna sla-
get>, som Vellington sade vid 'lf'aterloo.

Vare sig det passar oss eller inte, måste vi se

det faktum i ögonen att de klassiska stu-
dierna sedan länge har upphört att vara den
klassiska bildningens centrum, Även de har
blivit ett specialstudium inom en mångfald
av konkurrerande fackområden, som inte
kräver en allmänt bildande utan en trångt
yrkesbetonad undervisning.

Trots allt detta betyder de gammalklas-

siska studiernas avtagande inte nödvändigt-
vis en tillbakagång för den humanistiska
bildningen över huvud. I Amerika intar
>College of Liberal Arts> alltjämt sin givna
plats, och amerikanska pedagoger gör fort-
farande sin insats för detta bildningsideal,
Men ännu har man inte kunnat enes om,
hur den förlorade inre enheten av den hu-
manistiska bildningen kan återvinnas. >Col-
lege of Liberal Arts> tenderar självt till
att sönderfalla, tills det till slut bara utgör
en gestaltlös samling av olika fackämnen.

Som hjälp mot detta har amerikanska

skolmän infört eller föreslagit ett för alla

studenter förpliktande studium av vår kul-
tur som tilläggsämne. På så sätt vill man

skapa en gemensam andlig grundval för
alla studerande. Goda exempel för ett så-

dant första försök erbjuder >>Introduktio-
nen till studiet av den västerländska kul-
turen> vid Columbia-universitetet och
>Great Books Program> vid universitetet i
Annapolis. Kanske man här också kan hän-
visa till de förslag till ett studium av den

amerikanska civilisationen som formande
princip för en allmän andlig bildning, som

dr. Arthur E. Bestor ger i slutkapitlet av

sin bok Educational Vastelands (l9tt).
Alla dessa program sysslar på något sätt
med studiet av den västerländska kulturen.
De accepterar det nuvarande läget med
yrkesstudier och långtgående specialisering,
men de försöker motarbeta den centrifu-
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gala tendensen genom att ge universitets-
studenterna en andlig-kulturell grundval
och på så sätt väcka medvetandet om exi-
stensen av en andlig värld och en kulturell
insats, som sträcker sig utöver specialise-

ringens gränser,

För katoliken ligger problemet i viss

mån annorlunda till. Han har aldrig förlorat
ur sikte det medeltida idealet av en vetan-
dets ordning och gradering och av ett ut-
formande av studierna efter en komplet-
terande, överordnad andlig princip, Kato-
liken äger ju i sin teologi och filosofi, som

är lika för alla, de förenade discipliner,
som fattas i det moderna världsliga syste-

met av den högre bildningen. Men trots
detta utomordentliga företräde kan vi inte
påstå, att det katolska universitetet (i
Amerika) har löst detta problem, eller att
det skiljer sig som ett strålande undantag
från det bildningskaos som härskar på annat
håll. Det katolska >College of Liberal Arts>
lider fastmera av precis samma svagheter
som de ptofana anstalterna, Utåt förlorar
det mark till de andra högskolorna; inåt
sönderfaller det alltmera genom mångfal-
den av facknän och fackkurser. Grunden
härtill är den, att det katolska bildnings-
idealet inte mindre 

- 
kanske t. o. m. mer

- 
än det rent profana har lidit under till-

bakagången av de klassiska studierna och
förlusten av den gamla humanistiska kul-
turen. Dessa utgjorde ju förr i tiden slut-
stenen i hela bildningsbyggnaden. När de

nu bortfaller, förlorar de högre studierna
i teologi och filosofi anknytning till special-
och fackämnena, som naturligtvis behöver
ett större mått av tid, penningsresurser och
universitetspersonal.

Det är därför av avgörande betydelse,
att >College of Liberal Arts> får behålla
sin rangställning bland universiteten, och
att dess kurser inte hemfaller åt ytterli-
gare splittring. Just med tanke härpå,
skriver Dawson, har jry givit mina impul-
ser för studiet av den kristna kulturen som

ett medel till en sammanbindande enhet.
Detta studium borde drivas i likhet med
de kurser i modern civilisation, amerikansk

och västerländsk kultur, som för närva-
rande hålles vid vissa icke-katolska hög-
skolor.

Jag finner inte någon grund för anta-
gandet, att ett studium av den kristna
kulturen skulle betyda >andlig trånghet
och stelhet>. Det verkar wärtom i hög

grad befriande och klarläggande, det visar'
hur vårt moderna samhällsliv kan bringas

i samklang med den allmänna historien. Ty
vi behöver ju inte skämmas för den kristna
kulturen, Den är inte en trång, inskränkt
företeelse utan en av de fyra stora civilisatio-
ner under historiens lopp som den moderna

vädden är uppbyggd på. Om alltså det ka-
tolska bildningsidealet av i dag sviker sin

uppgift att för studentörna möjliggöra en

viss förståelse av denna stora tradition, svi-
ker det en av sina viktigaste uppgifter. Den
bildade katoliken kan göra en insats i det
odentliga livet, endast om han är klart
medveten om den kristna kulturens väsen

och insatser: på vad sätt den västerländska
civilisationen blev kristen, i vilken ut-
sträckning den är kristen ännnu i dag, och
på vilka punkter den har upphört att vera
kristen 

- 
kort sagt, om han känner till

betydelsen av de kristna fundamenten och
de förblivande kristna elementen inom den

västerländska kulturen.
Förvisso rör det sig här om ett omfat-

tande ämne, som kan utfylla hela livet
för en lärd med kapacitet, Men detsamma
gäller också studiet av den västerländska
kulturen vid profana högskolor och i inte
mindre grad för studiet av den antika kul-
turen. Likväl är det möjligt för en nor-
mal student att få åtminstone någon upp-
fattning om de andens och vetandets skat-
ter som vi är arvtagare till och som han

under det kommande yrkeslivet kan gå

tillbaka till som en outsinlig källa för under-
visning och andlig förnyelse.

Vad som behövs är, synes mig, ett stu-
dium av den kristna kulturen som en social

företeelse, av dess ursprung, utveckling och

resultat. Detta skulle ucgöra bakgrunden
eller ramen till de icke yrkesbundna stu-
dier som var för sig står i relation till den
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kristna kulturen 
- 

såsom liturgi, kyrko-
historia, medeltida filosofi, osv. 

- 
men som

för närvarande hotas att bli dll sinsemellan
osammanhängande specialstudier.

Det rör sig alltså inte om ett studium
av de grekiska eller kristna klassikerna, som

vissa kritiker menar, inte heller i första
rummet om ett litterärt studium. Det är
ett kulturstudium i sociologisk och historisk
bemärkelse, och det sysslar mera med de

sociala inrättningarna och de moraliska
värdena inom den kristna kulturen än med
dennas litterära och konstnärliga insatser.

Den kristna kulturen har ständigt på nytt
frambragt härliga alster av litteratur och
konst, och dess på varandra följande blomst-
ringsperioder förtj'inar ett noggrant stu-
dium. Naturligtvis kan en kritiker lEtt på-
visa, att genomsnittsstudenten inte kan stu-
dera alla dessa företeelser mera ingående.
Men det är inte detta som avses. Vad vi
behöver, är inte ett encyklopediskt vetande
om allt som den katolska kulturen preste-
rat utan ett studium av själva kulturpro-
cessen, från dess andliga och teologiska ut-
gångspunkter över dess historiska fram-
växande intill dess kulturella insatser. Just
denna organiska relation mellan teologi,
historia och kultur lämnar det högre ka-
tolska bildningsväsendet den felande, sam-
manbindande principen, den anda som skulle
kunna ersätta den gamla klassiska humanis-
men, som så småningom försvinner eller
redan har försvunnit.

Utan tvivel är der svårt att bygga upp ett
nytt studium av sådan vittfamnande art,
om inte marken noggrant förbereds. Men
man behöver heller inte överdriva svårig-
heten. Inför precis samma problem står
också det studium av den västerländske
kulturen som för närvarande 

- 
och inte

utan framgång 
- 

har startats vid Colum-
bia College och annorstädes,

Anglikanska kloster

Under en period av 300 år, skriver den
katolska tidningen Orientierung (Ziirich
lt/l l9r7), fanns det inte några kloster

t82

mer i England, sedan Henrik VIII genom

1i36-års upphävningslag tvungit omkring
8 000 munkar och nunnor, att 

- 
frivilligt

eller ofrivilligt 
- 

lämna sina kloster (ett
S00-tel) med tillhörande gods till kronan.
Det sista klostret i själva England utlämna-
des 1J40. Efter Mary Tudors tronbestigning
lii3 uppstod åter några klostersamfund,
men sedan Elisabeth lif 8 övertagit makten,
måste de åter upplösas. I Skottland, där
lorderna var de bestämmande, tog under-
tryckandet av klostren sh biirjan 11I9,

Den anglikanska kyrkorätten, som t. ex.

lagboken av 1603, kände blott två stånds-
grupper: kleriker och lekmän, Där sades

ingenting om klosterkallet, dvs. den form
av kristen sirävan, som förenar både kleri-
ker och lekmän till ett gemensamt liv i en-
lighet med de s. k. tre evangeliska råden:
fattigdom, kyskhet och lydnad. Under lop-
pet av de här omtalade tre århundradena
fanns visserligen alltjämt enskilda kristna,
som inom sig kände kallelsen till kloster-
livet, såsom John Evelyn, Edward Cham-
berlayne, Margaret Blagge, Mary Astell,
\filliam Cuningham, Christopher Codring-
ton m. m. De uttryckte sin längtan efter
ett ställe, där de bättre än i sina hem skulle
kunna tjäna Gud utan förbehåll. >>Måste de
gamla, heroiska tiderna anses vara föråld-
rade?> frågade t. ex. Margaret Blagge. Åter
och åter gjordes upp planer om inrättande
av >protestantiska kloster> eller >Colleges

of Maids>, men i de flesta fall fruktade de

anglikanska bisLoparna, att sådana försök
skulle bana vägen för >papistiska> ordens-
samfund. Det stannade vid enstaka försök
från några idealisters sida, inte minst också
av brist på fasta former. Engelsmännen i
allmänhet visste inte alls mera något om
klosterlivet, de hade blivit helt främmande
för sådant.

Det väckte därför stor förundran i hela
världen, när dessa engelska protestanter
öppnade sina armar för tallösa franska ka-
toliker, däribland biskopar, präster och inre
så få munkar och nunnor, som vid utbrottet
av den franska revolutionen tog sin tillflykt
till England. Benediktinnunnorna frln
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Montargis t. ex., som anlände till London
1792, fick ett helt hus till förfogande. Två
år senare tvangs också de flesta ordensfamil-
jer av engelsk härstamning, som hade sina

kloster i Flandern, att flytta över till sitt
hemland. Vid slutet av 1794 fanns bene-
diktinnunnor i Vinchester, Hammersmith,
Marnhull (Dorset), Preston (Lancs); kor-
damer av den Heliga Gravens orden i
Holme Hall, Yorkshire; kordamer av augus-

tinerorden i Hengrave Hall, Suffolk; kar-
melitnunnor i Lanherne (Cornwall);
dominikannunnor i Hartpury Court; fran-
ciskansystrar i '\7'inchester; klarissor i Hag-
gerston Hall. Engelska benediktiner levde i
Acton Burnell, franska trappister i Lul-
worth Dorset. 

- 
En veritabel katolsk

munkinvasion i England som följd av den

franska revolutionen!
Ett tjugutal år senare fanns det i Eng-

lend gott om folk, som hade vant sig vid
munkar och nunnor i sin mitt. Att det
fattades kloster i landet, trädde åter mera

fram i medvetandet. I december 182i inne-
höll Blackuooil-Magazine en artikel, vari
en dr Gooch skildrade de belgiska beginer-
nas liv och gärning och tillfogade uppma-
ningen: >Låt kyrkan eller 

- 
om kyrkan

inte vill 
- 

den del av de kristna, för vilka
religionen inte är bara en söndagsrit utan
ett motiv som varje dag och varje timme
bestämmer deras tänkande och hand-
lande. , . låt alla allvarliga kristna enas om
att grundlägga en kvinnoorden 

- 
i likhet

med Caritas-systrerna i de katolska län-
derna; låt detta 'ordensfolk' utmärka sig
genom ödmjukt sinnelag, hjärtlig beredvil-
lighet att tjäna, outtröttlig flit och djup
fromhet; låt dem få 

- 
inte en teknisk och

vetenskaplig utan en praktisk 
- 

utbildning
i sjukvård och sänd dem till detta ändamål
som sjuksystrar och sjukvårdselever till
sjukhusen i Edinburgh eller London eller i
provinsen,>>

Följande år publicerade dåvarande kyrko-
herden i Vooburn, Rev. Alex. R. C. Dallas,
ett brev till biskopen i London, dr Howley,
under rubriken >Protestants Sisters of Char-
ity>. Där framlade han en plan, hur man

kunde ta hand om sjuka och fattiga. Han
hänvisade till >Les Soeurs de la Charit6>
han lärt känna i Frankrike. Detta öppna
brev väckte storc intresse. Bland läsarna
fanns bl. a. Mrs. Elisabeth Frey, som hörde
till kväkarna och som här fick impulsen
att bilda en krets av sjuksystrar i Vhite-
chapel.

En oväntad framgång hade också den
kände diktaren Robert Southey. I andra

bandet av sin besynnerliga bok Sir Tboma
More, or Colloquies on the Progress and
Prosfects of Society 

- 
utkommen 1829,

samma år som den katolska emancipationen
tog sin början 

- 
talar Southey utförligt

om det trängande behovet av protestantiska
Caritas-systrar. >Varför har ni inga beginer,
inga 'Soeurs de la Charit6'? Varför har ni
ännu inte, vad den mest nödvändiga, den

mest barmhärtiga kärleken beträffar, följt
fransmännens och nederländarnas exempel?

Ingen Vincent de Paul hördes från edra
predikstolar; ingen Louise de Gras har
framträtt bland Storbritanniens döttrar.
Fromheten har inte funnit vägen till edra
fängelser; edra sjukhus ber förgäves därom.
Intet fattas där förutom krisren kärlek.
Vilken brist betyder inte detta!>> Han lov-
prisar den stora insats, som görs inom den
romerska kyrkan, och jämför med den den
engelska statskyrkans >känslolöshet och lik-
giltighet>.

Southeys förhoppning, att England om
trettio år måtte ha egna beginer och Cari-
tas-systrar, uppfylldes redan tidigare. Den
14 juli 18t3 höll John Kebble i universi-
tetskyrkan av St. Mary i Oxford sin >As-
size Sermon>, som formade sig till en upp-
maning, att värna den engelska kyrkan mot
statens förmynderskap, och förutsade, att
>de förtorkade benen åter skulle komma
att uppväckas till nytt liv>. John Henry
Newman skrev senare: >Jag har alltid be-
traktat denna dag som början av 1833-års
klosterrörelse.>

Det var i själva verket Newman som

först tog upp initiativet. På Kristi himmels-
färdsdag 1840 skrev han till J. Motsley:
>Vi har i Littelemor köpt en tomt på om-
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kring 9 eller 10 tunnland och skall, om
möjligt, med tiden där bygga ett kloster.>
Samma år skrev Marian R, Hughes, dottern
till rektorn i Shenington, Rev, R. Hughes,
efter att, ha läst Newmans bok om Fädernas

kyrka i sin dagbok: >Jag beslöt att vige
mitt liv med Guds nåd åt Herren och på

så sätt förbereda mig för domens dag.>>

När hon på trefaldighetsdagen l84l vigde
sig genom löften till Flerrens särskilda
tjänst, var det första gången som sådant
skedde från en engelsk protestants sida.

Marian R, Hughes insti{tade senare >Society
of the Most Holy Trinity> i Devonport
(nu i Ascot, Berks.).

Genomsnittsengelsmannen betraktade de

första protestantiska munkarna och nun-
norna med skepsis. Hos >Puseys kloster-
fruar> (Pusey, en vän till Newman, spelade

en stor roll vid grundandet av de förste
anglikanska klostren) såg han knappast mer
än >en tämligen dåraktig lek med medel-
tida krimskrams>> eller >maskerade papis-
ter>. Men de uppoffrande insatser, som gjor-
des av många heroiska pionjärer ur dessa

första ordenssamfund, övertygade slutligen
just de nyktra engelsmännen om att det
här omöjligt kunde röra sig om >bara tea-
ter>>. Bland de engelska biskoparna fanns
emellertid blott få som 8ev dessa nya reli-
giösa samfund sitt fulla stöd, med mindre
de antog en form liknande de tyska dieko-
nissornas. I många fall förhöll biskoparna
sig helt passiva. Man brukade säga: >Bisko-
pen kommer att säga nej, ifall han blir till-
frågad, men han kommer att se åt andra
hållet, när han ställs inför fulländat fak-
tum.)>

Men också biskoparnas inställning ändra-
des med tiden. På trefaldighetsdagen l89i
vigdes för första gången en anglikansk or-
densman 

- 
iklädd sin ordenshabit! 

- 
till

präst. Det var Ernest Hardy, med kloster-
namn father Andrew, tillhörande >Society
of the Divine Compassion>. Februari 1898

avlade Benjamin Cadyle med godkännande
av ärkebiskop Temple sina munklöften en-
ligt den helige Benediktus' regel och mottog
7903 av biskop Grafton abbotvigningen.
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1926 itetkellades parlamentsakten från Eli-
sabeth I:s tid, som förklarade klosterlivet
vare >oförenligt med traditionen inom
Kristi heliga, katolska och apostoliska
kyrka>. Efter konsultationer med andra bis-
kopar och Underhuset bildade ärkebiskopen
av Canterbury och York, den anglikanska
kyrkans primas, ett särskilt >Advisory
Council> för klosterärenden 

- 
i viss mån

motsvarande den romerska kyrkans >Con-
gregatio de religiosis>. De engelska teolo-
ger och kanonister, som fått uppdraget att
förbereda en revision av den gamla kyrko-
lagen, förklarade visserligen i sin proposition
zv 1947, att tiden ännu inte var mogen för
en principiell och slutgiltig reglering av
klosterlivet'genom den allmänna kyrkola-
gen. De tog därför avstånd från att föreslå
en särskild lagpangraf i dcn riktningen.
Men från senaste tid föreligger flera offi-
ciella publikationer 

- 
som t. ex, Acts of

the Conaocations of Canterbury and York
19i3 (s, 36-41) och den engelska kyrkans
oficiella årsbok tptl (s. 42t-432) 

- 
som

räknar med ordenssamfunden som en vä-
sentlig beståndsdel av Church of England.

Konvertiten P, E, Anson, som själv tidi-
gare var anglikansk benediktinmunk, har
genom mångårigt arbete semlat ett väldigt
material beträffande klosterrörelsen inom
den anglikanska kyrkan. Hans bok Tbe CalI
of the Cloisterr som utkom 19ii (London,
S.P.C.K.) och som redan har upplevt en

andra upplaga (19t6), är ett signifikativt
bevis för den nya religiösa situationen i
England. Här rör det sig om en bok om den

anglikanska klosterrörelsen, författad av en

katolsk konvertit, utkommen på ett förlag
med utpräglad anglitansk-protestantisk
prägel och försedd med ett ))Imprimarur>>
av en romersk-katolsk biskop!

Enligt den stttistik, som Anson uppstäl-
ler, har under åren 1842-19t3 63 manliga
och 134 kvinnliga ordenssamfund grundats.
Av dem hrr 26 manliga (41 %) och 39

kvinnliga (29 %) åter upplösts. 8 manliga
(13 %) och I kvinnliga (2 Vd har över-
gått till Katoiska kyrkan.

Frågan om bevekelsegrunderna bakom
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den anglikanska klosterrörelsen besvaras

inte helt enhetligt. Enligt flertalet var det

helt enkelt den nya tidens religiösa och

sociala nöd som ropade efter kristna, som

ville viga sig helt åt apostolatet och den
kristna kädeken. I själva verket står aposto-

lat och caritas i förgrunden för de flesta
nybildade ordenssamfunden. Redt kon-
templativa och strängt asketiska kloster
fanns det 

- 
också enligt utsagor av kloster-

vänliga anglikaner 
- 

insg någon längtan
efter och heller inte någon uppgift för.
Benediktinerna i Caldey (instiftade 1896)

bemödade sig visserligen om en mera kon-
templativ inriktning, men genom sin sam-

fällda övergång till Katolska kyrkan för-
lorade de sitt inflytande inom den angli-
kanska kyrkan, Under de senaste 40 åren
giordes flera försök att grunda manliga
kontemplativa kloster, men utan varaktigt
resultat. 1952 förkl^tede den nuvarande
biskopen i Oxford, dr Kirk, offentligt, att
han länge hade hoppats att åtminstone ett
enda kontemplativt ordenssamfund för män
skulle finnas inom Englands kyrka. Nu syns

hans önskan bli uppfylld genom >Com-
munity of the servants of the will of God>.

- 
Kvinnliga kontemplativa kloster finns

emellertid flera.
P. F. Anson själv ser i den liturgiska

bönen inom den engelska kyrkan huvud-
källan för den nya klosterrörelsen, Medan
på kontinenten korbönen tystnade i de refor-
matoriska kyrkorna och fromheten fick en

stark dragning åt det subjektiva, bevarade

den anglikanska boken >of Common
Prayer> det väsentliga av den gamla monas-
tiska bönen 

- 
men till dess fulla utform-

ning behövs just en klostergemenskap.

Till de yttre omständigheter, som vid
sidan om sådana inre religiösa skäl under-
lättade den relativt rika utvecklingen av

det anglikanska klosterlivet, måste man nog

särskilt räkna engelsmännens traditionella
aktning för den enskildes fria rätt att efter
eget skön gestalta sitt liv.

perspektiu

Två Kristina-notiser
I

Att drottning Kristina i Rom hade en

egen teater i Palazzo Flrnese, där hon spe-

lade varje vecka, är sedan gammalt bekant.

Mindre känt är kanske, att hon hade en

mycket avancerad smak. Detta framgår
bl. a. av hennes försök att på teatern spela

Moliöres Tartuf e 
- 

innan denna uppförts
i Paris.

Den franske diplomaten Lionne skriver
den lJ jan. 7666 till kardinal de Retz i
Rom, att han >sänder en pjäs som väcker
stor uppståndelse här> och ber adressaten

visa upp pjäsen för drottning Kristina. Det
gåller Alexandre Ie Grand., som haf t sin
premiär 4/12 166r.

Kardinal de Retz svarar, att drottningen
varit ytterst ivrig att få se pjäsen, och att
han därför skyndat sig att framlämna
manuskriptet. Pjäsen spelades också genast

på Kristinas teater.
Moliåres Tartuffe gjorde skandal redan

1664. Drottningen ber Lionne sända ett
exemplar och utverka speltillstånd.

Lionne svarar 22/6 1666 d'Alibert (an-
ställd hos Kristina), att Tartuffe ildrig
blivit avslutad av Moliöre, och att denne

för övrigt krävde 20 000 dcus för ett
komma med hela sin trupp. Kungen hade

förbjudit pjäsen, sedan den i delar spelats

i Fontainebleau och på andra ställen.

')

Den franske ambassadören Chanut spe-

lade som bekant en viktig roll för drott-
ning Kristinas katolska orientering. Man
har mycket diskuterat, i vilken grad am-

bassadören verkligen siktade mot en kon-
version. Under sådana förhållanden kan det
ha en viss vikt att veta, att vid hans am-

bassad fanns en >apostolisk missionär>> för
de nordiska länderna vid namn P. Franeois

Viogu6, tillhörande I'Ordre des Erdmites de

St Augustin.

Vad som här i korthet noterats kommer
.senare att bli föremål för en utförligare
behandling. Suen Stolpe
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ManuscriPts autobiograPhiques ile
Sainte Tbåråse de I'Enfant Jösus.

Office Central de Lisieux 19i5.

Bakom denna faksimile-utgåva av Te-

resa av Jesusbarnets självbiografiska anteck-
ningar ligger en av helgonhistoriens egen-

domligare episoder,

På sina föreståndarinnors och sin äldste

systers önskan skrev den dödssjuka Teresa

sin själs historia 
- 

Histoire d'une äme. Bo-
ken som utkom efter författarinnans död,

blev ctt av vår tids mest lästa tryckalster.
Men egendomligt nog motsvarade den pub-

licerade texten alls inte originalmanuskrip-
ten. Lisieux-systrarna hade retuscherat det
>lilla barnets>> litterära kvarlåtenskap, efter-
som berättelserna både till form och inne-
börd stundom forefoll alltför djärva.

Inte förrän på 1940-talet företog sig

den franske Teresa-forskaren abbd Andrd
Combes, att jämföra Historie d'une 6me i
tryckt skick med en handskriven kopia av

Teresas eget manuskript. Kopian återgav

visserligen inte noggrant originalet, men

kom åtminstone detta nära. Combes fast-
slog, att ändringarna inte var obetydliga
och att de i ett avsevärt antal fall inte bara

innebar en anpassning till ett mera vanligt
uttryckssätt utan också en förvanskning av

själva meningen (jfr Sven Stolpe: Teresa

av Jesusbarnet under vtgt'ivning, Creilo
1953:20J ff). Denna upptäckt kunde inte
förbigås. Abb6 Combes var ju inte vem

som helst. Syster Agnös de J6sus, en av

helgonets systrar och under en viss tid före-
ståndarinna i klostret, hade uttryckligen
betygat, att den lärde mannen med fin
känsla trängt in till helgonets innersta, ja,

hon hade kallat honom f.ör docteur tbå-
risianissitne 

- 
den mest teresianske forska-

ren. Varken teologerna eller de fromma lä-
sare, som i Teresas skrifter sökt andlig
näring, kunde slå sig till ro med en >för-
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därved> text av den uppskattade boken.

De ville ha klarhet över vad Teresa verk-
ligen skrivit. Därför kunde karmelitkon-
ventet i Lisieux inte undgå att uppfylla kra-
vet på en fototypisk utgåva av själva

manuskripten. Endast ett faksimiletryck
förmådde häva den misstänksamhet som

uppstått,
Nu har den efterlängtade utgåvan sett

dagens ljus. Karmelitteologen P. FranEois

de Sainte-Marie framlägger den i samför-
stånd med Lisieux-systrarna och med den
Heliga Stolens särskilda bemyndigande, Bo-
ken kan betraktas som en gåva till den

30 september 19f7, 60-Lrsdrgen av helgo-

nets död.
Det är rörande att bläddra igenom si-

dorna och ett i Teresas handstil se en åter-
spegling av hennes på samma gång beslut-
samma och känsliga sjäI. Men utgivaren
tillfredsställer även högre anspråk, Han har
inte stannat vid att i tre feskiklar och
några enskilda blad i tryck återge själva
manuskripten. I ytterligare tre band ger

han ingående meddelanden både om manu-
skriptens tillkomst och växlande historia
och om deras nuvarande gestalt. Han bju-
der dessutom en alfabetisk förteckning över
viktiga begrepp, med sidohänvisningar till
de ställen, där Teresa använder dem. Denna
lilla konkordans förråder, att utgivaren
inte endast åsyftar verkets filologiska och
litterärkritiska utforskning, utan att han
därutöver vill ge ett stöd för de teresianska

texternas teologiska tolkning. En lista på

de avsnitt 
- 

tyvirr inte på de enskilda

ord 
-, 

som hittills inte tryckts, ger svaret
på frågan, vad manuskripten innehåller ut-
över den hitintills kända texten.

Utgåvan är ägnad att inleda ett nytt
skede i Teresas inflytande på eftervärlden.
Kanske det är mer än en historisk kuriosi-
tet, att hennes tankar nu efter nästan sex-

tio år kan framträda med oförminskad
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kraft. Under sin livstid togs Teresa ibland
inte fullt på allvar i klostret. I den religi-
ösa konsten framställdes hon i regel mycket
sentimentalt, vilket gjorde att hennes sanna

storhet fördoldes. Teresa var ett helgon,

Uppenbarligen liknar hon den Mästare, hos

vilken gudomens ljus var dold bakom ett
barns ansikte och bakom en korsfäst gestalt,

rv. K.

Hendrig Kraemer: Reli-
gionens frarntid, Lund 19i7, Glee-
ruP.

Boken består av fyra Olaus-Petriföreläs-
ningar, hållna lgiI i Uppsala. Författaren
är holländare; man shulle önskat en notis
om hans biografi och profession.

Ingen genre är mer uttröskad och fras-
belamrad än diskussionen av vår tids och
framtidens religion, Man griper alltså denna
bok med en viss oro. Men mycket snart
märker man, att Kraemer är en verklig för-
fattare 

- 
han har kunskaper, balans, stil

och s.y'älvständighet.

Inledningskapitlet ställer mor varandra
dels alla symptom på fientlighet mot reli-
gion och kristendom i samtiden, dels alla
tecken på religionens outrotlighet och en
metafysisk renässans. Där ges också en in-
tressant bild av vilken roll ateismen 

- 
nöd-

torftigt och av propagandaskäl bemantlad
som teism 

- 
spelar i den indiska religions-

djungeln: av de sex ortodoxa filosofiska sko-
lorna var fem ursprungligen aceistiska, dec

enda undantaget var Vedantaskolan. I In-
dien kom Gud eller gudstanken att spela en

roll som medel (för människans lycka eller
frälsning), aldrig som högsta värde. Guds-
frågan kan där aldrig vara central.

Delvis i anslutning till Tor Andra -som dock också får befogad kritik 
-skildras >sofisterna>, de radikala religions-

förnekarna i västerlandet 
- 

särskilt under
antiken och renässansen. (Författaren har
dock i fråga om den senare alltför mycket
accepterat Burckhardts för länge sedan av-
visade grundsyn.) Påfallande elegant och

levande teckner han Voltaires ställning till
religionen.

Det tredje kapitlet är en granskning av
1800-taiet 

- 
Strauss, Comte, Hartmann,

Feuerbach, Marx (feltryck sid. tZ, nd 9l),
Nietzsche, Dostojevskij och Freud. Intres-
sant är att se författarens riktiga avvisande
av Freud som religionstänkare och hans be-
undran för Nietzsche.

Fjärde föreläsningen är en >>sammanfatt-

ning och utblick>>. Tre ting fastslås. 1. I re-
ligionsangreppen märker man ett eskatolo-
giskt drag: man drömmer om ett snabbt
förverkligande av det religionslösa himmel-
riket. 2. >De som i frihetens och toleran-
sens namn angriper religionen, hamnar slut-
ligen alltid i samma andliga slaveri och in-
tolerans, för vars skull de hatar och vill
förinta religion och kristendom.> 3. Dessa

antireligiösa tankesystem utvecklas alla till
>ett slags rivaliserande religioner> eller
pseudo-religioner.

Författaren anser, att vår tid verkligen
tenderar mot en religionslös värld; han li-
tar icke ens på religionsintresset i Amerika,
som han 

- 
efter Robert Jungk - 

fin-
ner ytligt och livsodugligt. Vi får finna oss

i att leva i en tid, där den >>vetenskapliga,

positiva, empiriska kunskapens endimensio-

nella värld icke har rum för en annan er-
farenhets- och kunskapsdimension>, Fint för
förf. emellertid i detta sammanhang fram
den djupsinnige Martin Buber (särskilt
hans bok Gottesfinsternls). När Sartre pe-

kar på Guds tystnad, ifrågasätter Buber
stillsamt, om icke denna kunde tolkas som

>religiös förtvining> eller som en dövhet
för Guds röst. Heidegger lär ett lJr-väsen,
vilket i historien vinner klarhet i och ge-

nom människan, Han är >på jakt efter den

kommande Guden>. Det är baron Miinch-
hausen som försöker lyfta sig i håret. Jung
kritiseras särskilt utförligt och på ett yt-
terst intressant sätt, Han hävdar å ena si-

dan, att Gud bara är en psykologisk funk-
tion hos människan, å den andra att män-
niskan är en psykologisk funktion hos Gud,
vilket verkar besvärligt. Buber konstaterar
med rätta, att man hos Jung möter en be-
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kännelse till en klart gnostisk Gud, hos vil-
ken gott och ont är förbundna med var-
andra och håller varandra i balans. Jung
tror, att han är vetenskaplig psykolog, men

här är han okritisk metafysiker. Tydligast
framkommer detta i Jungs sista bok Äal-
uort auf Htob (19t2), som Buber inte
känner till, och som Jung säger vara till-
kommen >>i affekt>, Jung uppträder där
som Guds och religionernas anklagare och

domare, icke som vetenskapsman och psy-

kolog. Jung är stiftaren av en ny religion,
enligt hans egen mening >den enda som är
och kan vara sann)), dvs. den absoluta

inomvärldsligheten, en syntetisk' universell
gnosticism. över huvud är vår tekniska

tidsålders primitiva religion en naturalistisk
monism. Författaren skriver:

>>Det visar, att de många som söker efter
andligt ljus och som instinktivt vänder sig

bort från Abrahams, Isaks och Jakobs Gud,

Jesu Kristi Gud och Fader, är lika instink-
tivt mottagliga föt detta slags naturalistiska
monism, vilken är en av mänsklighetens

första stora religionsfilosofiska intuitiva er-
farenheter, som blommat upp i många kul-
ter, mytologier, religioner och filosofier av

gnostisk färg.>>

Den moderna människan har >i d.iupet
av sitt medvetande nått fram till en total
utplåning av Gud, samtidigt som hon har
sitt centrum helt i sig själv, hon är an-
tropocentrisk inte så mycket i moralisk som

i metafysisk mening>, Därför kommer
sannolikt de österländska religionerna att
spela en viss roll i framtidens Europa.

Suen Stolpe

Jacob Stake: Euangelhh-t el-

ler romersht, ett diskussionsinlögg.

Stockholm I 9 i7, Diakonistyrelsen.

Prosten Stake i Grums är en av Värm-
lands mest ansedda prästmän. Han har gjort
en italiensk resa och bl. a. en tid vilat ut
på San Michele. Naturligt nog begagnade

han tillfället att titta litet på den katolska
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kyrkan dels under resorna, dels i Anacapri.
Hemkommen skrev han i det förträffliga
Värmlands stiftsblad en serie artiklar, av

vilka de första väckte protestanternas för-
argelse och oro, den sista katolikernas. FIan
gav och han tog igen med samma varma
hand! Dessa artiklar har nu utkommit, il-
lustrerade, som ett litet häfte; de är värda
en smula uppmärksamhet,

Stake ser med vaken kritik på Svenska

kyrkan och dess nuvarande svaghetstill-
stånd. Han konstaterar bristen på vördnad
här hemma för det heliga och finner, att
>den svenska människan blivit så stor i sig

själv under den sista generationen>, Det
har gått oss så bra i yttre hänseende 

- 
>då

behöver vi ju inte Gud längre>. Altaret
kom bort, kyrkorna blev möteslokaler, sä-

ger han med en slående formulering. Han
finner, att vad som i en sådan situation loc-
kar till konversion är tre saker: fastheten i
den katolska kyrkan; enheten i samma

kyrka; att det heliga, tillbedjan, står i för-
grunden,

Stakes rundvandring på Anacapri är gi-
vande. Församlingen är högst ordinär, bild-
ningsnivån normal, människorna primitiva,
prästen utan större märkvärdighet. Mycket
predikande förekommer inte. Däremot har
barnen det bättre än i Sverige: under 6 år
i folkskolan har de kristendomsundervis-
ning en timme varje läsdag: >Där är vi på

efterkälken.> Kyrkoherdens lön är tt ooo

lire, dvs. 17i svenska kronor. Stake: >>En

verklig tankeställare för vårt svenska löne-
gradstänkande.> Han skulle häpna, om han
visste vilka löner våra svenska katolska
kyrkoherdar sitter med. Stake ger fina och
betagande skildringar av Anacapri-barnens
spontana och stillsamma religiositet vid en-
samma besök i den alltid öppna kyrkan,
och han beundrar den religiösa folkfest
han får bevittna, då Jesu heliga hjärtas
fest firas,

Allt detta är utmärkt - 
fint uppfattat,

lojalt redovisat och även för en katolsk
läsare värdefullt att studera: vi har knap-
pasc tidigare på svenska en så levande bild
av en katolsk församlings liv i Italien.
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Men så kommer kritiken, och den är bit-
vis häpnadsväckande.

>Reformationens materialprincip (hemska

ord, verkar arkitekturjargong eller föreläs-

ning på Teknis) håller>, säger Stake. Dvs.:

människan blir rättfärdiggjord genom tron
allena. Alltså det gamla vanliga. Som källa

anförs den outslitlige Fr. Heiler, trots att
€n protestant väl ändå borde en smula akta

sig för denna auktoritet, vars kritik av ka-

tolicismen framför allt vilar på synpunkter
som för länge sedan övergivits av protes-

tantisk teologi: att Kristus icke skulle ha

tänkt sig en kristen kyrka, och att han var
helt eskatologiskt inställd. >>Rom har kom-
mit på sidan av evangeliet>, ty katoliken
litar >till egna gärningar>.

Hur många gånger har man inte hört
detta nonsens? Hur är det möiligt, att
denna fabel fortfarande kan hävdas? Hur
många gånger skall man behöva upprepa,

art om en katolsk präst hävdade denna lära,
skulle han kvickt mista sin plats, suspen-

deras och aldrig mer f.i tile i Kyrkans
namn? Hela den stora katolska teologien,

mystikernas skrifter, de katolska kateke-
serna, alla de stora predikanterna och hel-
gonen ger på denna punkt de mest mönster-
gillt klara distinktioner. Den oförtjänta
nådens absoluta oumbärlighet år en grunil-
löggande h-atolsk lära. Typiskt är, att Stake

inte kan citera någon katolsk auktoritet
som står för den obibliska läran om nådens

umbärlighet, satsen att det räcker med
egna gärningar. I själva verket är denna
konflikt mellan protestantism och katoli-
cism hemmalagad och onödig.

Men inte bara materialprincipen håller
utan också formalprincipen, dvs. bibeln som

enda rättesnöre för människan. Detta slås

bara fast. Inte ett försök att ta ställning
till de elementära invändningarna från
katolskt håll: vem har skapat bibeln, med

vilken rätt kunde de kyrkomän som be-

stämde bibelns omfång och innehålI göra

detta 
- om de saknade auktoritet? Orz de

hade denna auktoritet från den av Kristus
enligt hans egna ord ledda kyrkan, varför
skulle auktoriteten då plötsligt försvinna

igen? Och: hur löser man problemet om

bibelns rätta tolkning? Nog måste väl också

prosten Stake med tanke på sekterna i sitt
eget stift inse, att det för till orimligheter

^tt l|ta varje människa, v*je vinkelpredi-
kant, varje sekt eller varje ekumenisk kon-
ferens tolka bibeln på sitt sätt. Bibeln kan
rätt tolkas endast av den institution som

hade rätt att fastställa dess kodex 
- 

ky.-
kan. Och detta uteslutande därför att kyr-
kan enligt I(risti löfte i all tid är ledd av

hans egen ande. Det är Kristus själv som

skall tolka bibeln.
Naturligtvis kommer också Maria-dog-

merna in i bilden. Dock utan minsta försök
att begripx dem mot bakgrund av den ka-
tolska kyrkans hela system, i vilket de inte
bal'a kan infogas utan vilket de logiskt
nåste tlllh&a. FIur vore det, om en pro-
testantisk kritiker någon gång skulle sätta

sig att fundera över vad kardinal Newman
skrivit om dogmernas orubblighet 

- 
och

deras växt och utveckling? Man kan näm-
ligen vara densamma och ändå växa; det
gäller en dogm likaväl som en människosjäl
och en planta. Att Kristus skulle ha >kom-
mit i skuggan av Maria> är också ett kate-
goriskt påstående som återkommer, utan
bevisning. Innan man påstår någonting så-

dant, är man skyldig att redogöra för vad
som står om förhållandet Maria-Kristus i
katolska läroböcker och katekeser, att noga
sätta sig in i arten av katolsk folklig from-
het, Gör man så, skall man finna att den

gemene katoliken har utmärkt väl klart
för sig rang- och artskillnaden mellan
Maria och hennes son.

I stället för ztt gL till auktoriteter, går

prosten Stake till en suspekt figur i Ham-
burg, som hade >varit romersk präst någon
tid>>, men som när Maria-dogmen prokla-
merades började vackla och därför >>skic-

kade in sin avskedsansökan>. Det gjorde
han alldeles rätt i. Det bevisar bara, att han
var för lat och slapp i huvudet för att
kunna sätta sig in i det organiska sammen-
hang som dogmeo med oöverträfflig konse-
kvens och skärpa proklamerar.

Slutligen hänvisas förstås till Åke Kast-
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lunds bok om kyrkostriderna i Colombia;
därom har sagts tillräckligt tidigare i denna
tidskrift (19 57 : 12 fr.) .

Jacob Stake är en hedersman, och när
han ser och studerar själv, är han bra. När
han refererar fördomar, är han inte så bra.

Vad han nu borde göra i sin vackra prost-
gård i Grums, är att skafla sig katolsk lit-
teratur och se efter vad en katolsk präst
verkligen fir läre sig och står för.

Saen Stolfie

Juchen Klepper: Unter
d.em Scbatten deiner Fliigel. Aus
den Tagebiichern der Jthre 7932-
1942, 19r6. Stuttgart, Deutsche
Verlagsanstalt.

Reinhold Schneider, den fine katolske
diktaren och kulturkritikern i Freiburg,
har skrivit inledningen. Klepper var en
framstående protestantisk diktare, son till
en pastor i Schlesien. 1942 tog han sitt liv
i sitt hem; tillsammans med honom gick
hans hustru och dennas dotter i ett tidigare
äktenskrp också i döden. Orsaken var att
de nazistiska myndigheterna ville beröva
honom denna flicka, som han älskade, på
grund av hennes judiska börd och placera
henne i ett koncentretionsläger för kom-
mande likvidering. Författeren tlll Der Va-
ter och (den posthum{ Die Flucht der
Katharina aon Bora var en klart kristen
man, som noga hade tänkt igenom sin ställ-
ning. Han vek inte undan för offer; han
kände lidandets uppgift och värde, såsom

sänt av Gud. Innan han beslöt sig för att
ta sitt och de sinas liv, måste han utkämpa
en fruktansvärd kamp. Om denna ger det
mäktiga band dagböcker som nu utkommit
skakande besked. Det torde inte vrra en

överdrift, om men säger att boken hör till
de viktigaste dokumenten om tyskt ande-
liv under nazismens terror. Ett särskilt in-
tresse får boken för svenska läsare genom

^tt där uppträder en ung svensk diplomat,
dåvarande legationssekreteraren Almqvist,
som gör vad han kan för att lösa familjens
problem, Till sist finns emellertid ingen ut-

t90

väg kvar. Antingen måste Klepper låta na-
zisterna mörda flickan eller också själv dö,
tillsammans med henne och hennes mor.

Den sista dagboksanteckningen (10 de-
cember 1942) lyd,er:

>På eftermiddagen förhandlingar med sä-

kerhetstj änsten.

Nu /ör vi 
- 

ack, också detta ligger hos

Gud.
Vi går i dag gemensamt i döden.
över oss står våra siste timmar bilden av

den välsignande Kristus som kämpar för
oss,

Inför hans åsyn slutar vårt liv.>
IJtom att dagboksanteckningarna ger en

utmärkt inblick i en diktares själsliv och en
rundmålning av det kulturella Tyskland
som nazisterna krossade, ger de också en
kristen problematik av högsra intresse samr
bilden av en hög och ren sjäI. Reinhold
Schneider skriver, gripen, i sitt vackra för-
ord:

>>Klepper tog de sina vid handen, när det
inte fanns någon rätt eller något skydd
längre, och trädde tillsammans med dem
inför domaren, den fruktansvärde fadern,
medveten om sin skuld och ändå viss om
en outgrundlig nåd: just denna död blir
från hans synpunkt till ett trosvircnesbörd
och ett trohetstecken: den betydde inte ett
nej utan snerare ett ja, det trossta.rka ste-
get över evighetshemmets tröskel 

- 
för oss

står han kvar som en skakande ankla-
gelse . . . Under de sista dagarna eller tim-
marna var han ensam med dem som han
ville skydda, sin hustru och dennas yngsta
dotter: sannolikt uppfattade han denna
övergivenhet, misslyckandet av alla hans

ridderliga ansträngningar, hjälpens utebli-
vande som tecken på Guds närvaro. Han
hade tvingats fram till en punkt, {rån vil-
ken ingen återvänder 

- 
alltså kan de le-

vande inte döma över det beslut han där
fattade. Det enda som angår oss, är det som

ligger före denna hemlighet, det sista jag-
du-förhållandet mellan människan och den

fruktansvärde fadern: vår egen usla verk-
lighet, vår skuld, våra hjärtans hårdhet.>>

Suen Stolfe
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James Carneyt Stadies in
lrisb Literuture and History. Dublin
Institute for Advanced Studies t9fJ,
42 sh.

Dublin-professorn James Carney, väl-
känd bland fackmän i Sverige genom sina

utsökta föreläsningar i gaeliskt språk och
kulturliv, har kommit ut med ett mycket
uppmärksammat filologiskt arbete av stort
intresse även för kyrkohistorikerna. Carney
ägnar sina studier åt några ämnen som lig-
ger i knutpunkten av gamrnal gaelisk sago-

diktning, Irlands kristnande och början av
en inhemsk kyrkopolitik. Hans försiktigt
men mycket vederhäftigt framlagda slut-
satser är revolutionerande, de avkläder S:t
Patrik hans gloria, för att i stället över-
låta större delen av äran framför allt åt
missionären Palladius, vars existens och mis-
sionsinsatser en from författare på 600-
talet lät ingå i Patriks. 

- 
Eller vad sago-

diktningen beträffar: Beowulfsagan är i sin

nuvarande form ingalunda ett ursprungligt
arbete utan en litterär skapelse med ele-

ment från olika håll, nämligen gammal kel-
tisk och nordisk sagotradition, bibel och

apokryfiska böcker, helgonlegender, antik
litteratur och orientaliska sagor. Sagans för-
fattare framstår som en utomordentligt lärd
man, som med stor konstnärlig teknik skrev

till de kristnas religiösa uppbyggelse.

Vi har tidigare i denna tidskrift (191!:
244) hänvisat till den irländska fornkris-
tendomens betydelse för Västerlander. Där-
vid påpekade vi också, att tiden för en sam-

manfattande framställning av irländsk
kyrkohistoria ännu inte är inne, eftersom
så många nya frågor ännu är obesvarade.

Genom Carneys arbete bestyrks Irlands be-
tydelse för det västerländska kulturlivet
och förs några av de viktigaste frågorna
närmare sin lösning' p. Hornung sJ

Thomas Merton: Martbe,
Marie et Lazare. Paris 19I6, Descl6e

de Brouwer.

Om någon skulle anse S:t Bernhards mys-
tik vara självnjutning och självupptagen-

het, kan han i denna lilla bok övertyga sig
om att han missuppfattat den >honungs-
flytande> läraren.

Thomes Merton, den amerikanske trap-
pisten, har gjort sig känd under de sista
åren genom flera publikationer, bl. a. sina
självbiografiska anteckningar Tbe sign of
lonas. Nv sammanfattar han, vad Bernhard
av Clairvaux, cisterciensordens grundare
och därmed en av trappistordens andliga
fäder, tänkr och skrivit om der aktiva, det
kontemplativa och det apostoliska livets in-
bördes förhållande 

- om att Marta, Maria
och Lasarus i huset i Betania nog är olika
men ändå syskon. Boken, vars franska
översättning här anmäles, framträder utan
större teologiska anspråk. Den har ett mer
praktiskt syfte. Den vill hjälpa dagens jäL-
tade människor 

^tt fA konrakt med en av
historiens mest berydelsefulla mystiker, Om
erfarenheten skapar praktikern, var Bern-
hard själv en sådan. Han hade en levande
erfarenhet av det som ligger bortom det
mänskliga. Så mycket mindre kan han be-
gripas av dem som från första början hakat
sig fast vid att allt, som anses ligga bortom
sinnevärlden, inte är förmer än det alltför
mänskliga 

- 
och dess godtyckliga om-

tolkning. .V. 
K.

Columba Cary-Elwes: The
Sbeepfold and the Shefberd. Lon-
don 1956, Longmans.

Dom Columba Cary-Elwes, en benedik-
tin som nyligen utnämnts till prior i ett
nytt k.loster i USA, har skrivit en intro-
duktion till den Katolska kyrkans lära,
märklig för den friskhet varmed den när-
mar sig ämnet liksom för sitr försök att
framställa den traditionella läran på ett
sätt som bättre passar vår tid än den van-
liga dogmatiska framställningen. Förf. före-
drar att börja med problemet om de sönd-
rade kristnas återförening och behandlar
mot slutet den oundvikliga frågan om
Skriftens och historiens bevis för påvedö-
mets auktoritet. Även om en sådan disposi-
tion är utmärkt, medför den dock en viss
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brist på organisk utveckling av ämnet. Sti-
len är heller inte särskilt lyckad (t. ex. s.

46, 47). Jacques Maritains påstående (här-
rörande från kardinal Manning), att >varje
frihetsälskande land> skulle bli oförändrat
om katolikerna hade den politiska makten,
behöver i historiens ljus en viss modifika-
tion. Det är sant, förutsatt att från kato-
likernas sida omsorgen om att uppnå eller
bevara en demokratisk struktur går före
önskan om politisk dominans för deras
grupp, Förf. anför de påvliga rundskrivel-
serna lmtnortale Dei och Non abbiamo bi-
sogno 

^y 
resp. Leo XIII och Pius XI för

att visa, att kyrkans lära uttryckligen för-
fäktar tolerans och samvetsfrihet.

Tb. Couley OP

Francis Clark SJ: Anglican
Orders anil Def ect of Intention.
London 19i6, Longmans.

Detta är nog det bästa inlägget från
katolsk sida angående de anglikanska präst-
vigningarnas besvärliga problem. Liksom ti-
digare försvarre av 1896 års bulla skiljer
förf. mellan bristen i >formen> vid angli-
kansk prästvigning och bristen i >>intentio-
nen> hos de enskilda anglikanska bisko-
parna, en intention som förutsättes överens-
stämma med den som företräddes av de

reformatorer, som fastställde >formen>.
Redan denna sista brist, förklarar fader
Clark, >>var ett avgörande sk:il fOr ogiltig-
heten, även bortsett från den väsentliga
bristen i den anglikanska 'formen'>> (s. l5S).
Man kunde anföra, att de >apostoliska
konstitutionerna)> av fu 1944 och 7947
visar, att den Heliga Stolens inställning till
huvudelementen i en biskopsvigning något
modifierats. Enligt den första konstitutio-
nen behöver endast en av de tre konsekra-
torerna själv vara giltigt vigd för att kon-
sekrationen skall bli giltig 

- 
frågan om de

gammalkatolska medkonsekratorerna berö-
res, men den fulla betydelsen därav behand-
las inte alls. Den andra konstitutionen kas-

tar nytt ljus över frågan om >materia> och
>>form>,
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Det vore nog lämpligare att formulera
den teologiska kritiken av den anglikanska
prästvigningen på annat sätt, eftersom vi
nu äger en liturgisk teologi och historia,
som är mer exakt än för femtio år sedan.

Tb. Coraley OP

L, E. Elliott-Binns: English
Thougbt. 1860-1900. Tbe Theologi-
calAspect. London 19i6, Longmans.

Förf., som är en erkänd auktoritet på

området, ger i detta arbete mångahanda
synpunkter på det teologiska tänkandet i
England under senare delen av 18O0-talet.
Fastän han säger sig vilja fortsätta V. F.
Storrs verk Tbe Deuelopment of Englhh
Theology in tbe 19tb Century 1800-1860
(London 1913, Longmans), är han i själve
verket mer objektiv än denne. Trots sina

mycket betydande förtjänster har dock
Elliott-Binns' bok även brister. Dess rike-
dom av välvalda citat, som ofta måste föra
till en revidering av vedertagna omdömen,
gör det litet svårt att mot hela perioden

som bakgrund uppskatta betydelsen av den
enskilde teologens insats. C. C. J. Vebbs
A Study ol Religious Tbought in Englancl

from 1850 (Olaus Petri Lectures, Uppsala
1,932. Oxfod, 1933) förblir nog den bästa

introduktionen i ämnet. Den har den stora
förtjänsten art förbinda det teologiska tän-
kandet med samtida filosofiska strömningar;
Elliott-Binns står otvivelaktigt i skuld till
Vebbs för många teser, vars religiösa till-
lämpning han utvecklat i det tidigare arbe-
tet Religion in tbe Yictorian Era (Londot
I936) och vars teologiska aspekter han ut-
vecklar i föreliggande bok.

I dag skulle man önska en fullständigare
framställning av den ömsesidiga påverkan
mellan å ena sidan teologi och religion och
å andra de betydelsefulla samtida sociala-poli-
tiska rörelserna: radikalismens kulminering,
fackföreningsrörelsens och den kooperativa
rörelsens utveckling samt arbetarpartiets
tillblivelse.

Tb. Couley OP
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