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SEDAN SIST

P ro bleme t ar be t ar prösterna

har kommit i ett nytt läge i och med att Sacrum of ficium i Rom ånyo
tagit upp saken och med påvens uttryckliga instämmande framlagt sina
synpunkter i ett brev som i juli månad detta år sändes till kardinal Feltin i
Paris. De som ansåg sig kunna räkna med att Johannes XXIII i denna sak
skulle följa en 

'>mjukare> 
linje än hans företrådare, bör revidera sina åsik-

ter. Skrivelsens innehåll kan sammanfattas i två satser: Det apostolat som
modiga präster inlett bland arbetarna skall fortsättas. Men uppgiften skall
i framtiden övertas av lekmän.

Detta avgörande från den högsta kyrkliga ledningens sida erkänner som

fullt legitima de motiv som för drygt ett årtionde sedan drev själasörjare
till att bli kroppsarbetare. Deras djärva initiativ skall inte glömmas bort

- 
dartill var den apostoliska ansvarskänslan som 1åg bakom alltför före-

bildlig, och därtill är den uppgift det gäller att ge sig i kast med alltför
viktig. Hela kyrkans samvete har liksom skärpts genom en liten grupps
förtärande iver. En ny situation kräver alltid nya metoder, i synnerhet
som det rör sig om detta trängande, ofrånkomliga krav: att Kristus för-
kunnas för alla. Kyrkan får inte och vill inte slå sig till ro med att endast
följa traditionella linjer i sin själavård. Hennes strävan att >för alla bli
alJt, 1jf.r 1 Kor. 9:22) driver henne att scändigt pröva nya arbetssätt.

Nu är emellertid kyrkans intresse för arbetarna alls inte något nytt.
Redan 1891 ådrog sig dåvarande påven, Leo XIII, världens uppmärksam-
het med sin encyklika De condicione opific'tLlt't., om arbetarnas läge. En
social verksamhet hade ännu tidigare startats av enskilda biskopar och
präster, och i flera länder är den kyrkliga insatsen på det sociala området,
teoredskt likaväl som praktiskt, betydande.

Men nu hände något nytt, något epokSörande. Det nya ställningstagan-
det från Vatikanens sida fastslår, att det är lekmännens sak att stå som
apostlar bland medmänniskor som avlägsnat sig så långt från kyrkan, att
den officiella kristna förkunnelsen för närvarande inte når fram till dem.
Förvisso måste även där evangeliet och Kristus göras närvarande, och det
är det kyrkliga herdeämbetets heliga ansvar att arbetare sändes även till
ro - se3ozs Credo. 4o: e årg. Nr 4. r959 t4t



Sedan sist

detta andliga stenbrott. Men kyrkan består ju inte endast av biskopar och
präster. Också lekmännen har av Kristus själv gjorts >skickliga till att
utföra sitt tjänarväry, att uppbygga Kristi kroppu (Ef. 4: l2). Må vara,
att i långa tider denna lekmännens funktion inom kyrkan har undan-
skymts 

- 
i vår tid h<;r det dock till den elementära, kateketiska under-

visningen, att >varje kristen skall med all kraft sträva efter att allt mer
helgas ocb att utbreda Guds rike i världen>.

I en tid, då lekmannaståndet med dess säregna uppgifter så att säga på
nytt upptäckts och av kyrkans andliga ledare på mångfaldigt sätt kallas
till medhjälp i apostolatet, tar Vatikanen ett steg fuamät i den praktiska
tillämpningen av de nya insikterna genom att anyisa biskoparna att sätta
in lekmän på ett område, där allmänheten hittills knappast tänkt just på
dem. Man har beundrat präster, som med åsidosättande av sin speciella
prästkallelse sökt upp lekmän vilka de som präster inte kunde nå, men
har inte betänkt, att det i själva verket i viss mån var en onödig omväg,
med många svårbemästrade komplikationer som följd.

Lösningen av frägan om arbetarpräster är denna: prästen fOrblir vid
sin prästerliga gärning, kristna arbetare åtar sig uppgiften att ibland sina
sekulariserade kamrater vara >jordens salt och värdens ljus> 

- 
det må nu

ske av den enskilde som enskild eller som medlem alr en gemenskap, enligt
de riktlinjer som den heliga stolen de senaste åren givit just beträffande
sådana religiösa lekmannasammanslutningar.

Frågorna kring arbetarprästerna har ställts in i de vidsträckta samman-
hang, där de hc;r hemma. Det rör sig långt ifrån om en uteslutande fransk
angelägenhet och lika litet endast om arberarna.

Kyrk"a i brytningstid.

heter rubriken till en artikel av fil. dr och teol. kand. Margit Sahlin i
Su.D. (l2ll0 L9r9) 

- 
en beaktansvärd studie, skriven av en kvinna

som mer än andra har dragits in i brytningsstormarnas virvlar men som

också med självoffrande insats försökt lämna ett positivt bidrag till en
f ruktbärande nyorientering.

Dr Sahlin träffar nog rätt, när hon ser grunden till >den allmänna kris-
situation som inte lämnar en enda människa orörd> inte endast i den på
flera fronter pågående svenska >kyrkostriden> och än mindre bara i >nå-
got slags personliga uppgörelserp 

- 
f2ss även sådana tyvårr alltför ofta

hindrar förståelse och samförstånd, i synnerhet inom akademiska kretsar

- 
utan djupast däri att >vår tid är en typisk övergångsålder>.

>Der är ju i verkligheten en enorm utveckling som har sammanträngts
p& nägra årtionden. Flela omställningen frän agrarsarnhälle till industri-
samhälle, med allt vad detta innebär av brutna traditioner och splittrad
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Sed.an sist

gemenskap, söndertrasade levnadsmönster och vilsna känslor, måste få
konsekvenser pä varje livsområde, för samhället som helhet och för varje
enskild människa. De nya kommunikationerna drar den enskilde ut ur
hans kanske t.rygga, kanske livshämmande isolering och låter världshän-
delserna svepa in i hans personliga tillvaro. Det som händer i Hiroshima
har omedelbart återverkan i hemmen i Hökarängen. Flela Sverige följer
som i feber en boxningsmatch i Amerika, och ungdomskravaller på andra

sidan Atlanten ger vibrationer i Kungsträdgården. Och hur skulle ett litet
neutralt land i Nordeuropa kunna undgå att ristas av kapprustningen hos

stormakterna på ömse sidor?>

Därtill kommer ,ren del särskilda vanskligheter på det i inskränkt me-

ning andliga planet> i följd av >de ändlösa perspektiv> som på det kos-

miska och det mänskliga området öppnas av modern vetenskap och tek-
nik och på det religiösa och moraliska av modern bibelkritik och värde-
relativisÅ. Intet under, att >den lilla vardagsmänniskan riskerar att för'
lora fotfästet och rotlöst rivas med av ångestvirvlarna>.

>Medan allt detta pågår, far människan förtvivlat illa> 
- 

det är detta

uppskakande konstaterande som borde bränna alla, som vill gå i Kristi
fotspår, i hjärtat. >>FIar man kommit att se saken så 

- 
som en brytnings-

tid, som samtidigt river om i alla tänkbara sociala och kulturella förhål-
landen och i alla andliga sammanhang - 

så borde man kunna se nyktert
och barmhärtigt och utan att förf.asa sig på sina medmänniskor och på de

tidsfenomen som nu plägar oss så mycket. Allt detta, som vi nu upplever,

är inte bara nedgångstid och upplösning, det är helt visst i verkligheten
födslovåndor för något nytt, som redan är på väg. Det ruåste göra ont,
när liv skall bryta fram, det måste vara somligt som brister och vållar
smärta. Allt verkligt liv kostar lidande. Vår uppgift just nu såsom kristna,
ö.h. såsom ansvariga medmänniskor, är att inte bara taga avstånd eller
döma och inte heller försöka sudda över motsättningar och blunda för
det som sker, utan att själva gå in under det lidande som måste bäras, om
inte allt andeliv skall förkvävas. Det är en ganska farlerlig uppgift att
vara den generation, som måste genomleva denna vånda 

- 
men man kan

också se det som ett unikt förtroende av Historiens Herre.>>

>Med den grundsynen kan man uppleva varandras nöd inifrån och res-

pektera varandras kamp, även när den går rakt emot ens egna intentioner.
Man kan känna vånda över att behöva tillfoga smärta och ändå vara
tr'ungen att gä vidare för att inte svika sin egen andel i den smärtsamma
livsprocess man ser såsom nödvändig. Samtidigt vet man ju, att ens egen

syn är kvalfullt begränsad och ensidig och att den sanning man strävar
hän emot, den fulltoniga förkunnelse man ville hjälpa till att förlösa,
ligger långt framom dagens frontlinjer.r,
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Det är väsentliga, allvarligt manande ord till alla. Dr Sahlin litar till
>Kyrkans Flerre och hans kors>. >Om det är svårt att leva i en tid då
sådant sker, så är det också ett inspirerande ansvar att :rara med i ett ny-
daningsskede, då kanske nya vidder öppnas och då det får ske, att 'nya
tankar tolkar Kristi bud'. Mitt i all nöd hörs redan nu ett nytt ropande
efter Guds Ord och förnimms en allt hetare längtan efter kärlek. Ska det
också komma nya människor, som vill stå till förfogande för det nya verk
som måste borja?>

Det är ett längtansfullt rop efter nya Guds profeter. Men är detta sant,
att Kristus har anförtrott hela den gudomliga uppenbarelsen åt sin kyrka
och meddelat henne sin Helige Ande, då återstår som avgörande san-
ningskriterium för all tolkning av Kristi bud - den må komma frän nya
tankar eller från nya profeter - till slut ingenting annat än den ödmjuka
troslydnaden mot just denna Kristi kyrka. Och så blir nog den bästa in-
sats vi i denna vår övergångstid kan och bör göra, 

^tt, 
i sann kristen kär-

lek till varandn söka oss fram till enheten i den Kyrka som verkligen är
Flerrens.

PÄR LAGERKVIST OCH GUD

tt av de mest karakteristiska och mest katastrofala dragen i modern
svensk kultur är den klyfta som går emellan religiös och profan bild-

ning. Ingen som inte närmare studerat detta faktum, kan göra sig en
föreställning om denna splittrings djup och konsekvenser. En man som
Nathan Söderblom såg klyftan och gjorde sitt yttersta för 

^tt 
överbrygga

den. Han var god vän med konstnärer som Zorn och Strindberg. Han
deltog i Svenska akademiens arbete. Han utformade en egen teori om
>uppenbarelsens fortsättning>> 

- 
hans bok Uppenbarelsereligion är en av

svensk litteraturs största skrifter 
-, 

där också det skapande geniet hade
sin plats. Han uppsökte som professor avsiktligt de profana kultur-
organen och skrev t. ex. i Ord och Bild utomordentliga essayer om Oscar
Vildes Kristusuppfattning, om Esaias Tegn6rs religion 

- 
vilken han be-

1.
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Pär Lagerkuist ocb Gud

stämde som hellensk, icke kristen - och om Flenrik Schartau. Han tve-
kade inte att - som den förste - peka på det religiösa grundmotivet hos

Strindberg. FIan var också själv en konstnär av rang, särskilt som talare:
vi har inte haft hans make i vårt land.

Men Söderblom var nästan fullständigt obeaktad i svensk profan kultur.
Det finns inget tecken till att hans väldiga gärning betytt det ringaste för
svensk dikt. Han förekommer i ett slappt referat i en romantiserad
memoarbok av Gustaf Hellström, där han - ftir övrigt felaktigt - ställs
emot Bengt Lidforss; det visar sig vid en analys, att Hellström inte ens

gått till källorna utan följt ett referat av Söderblom som förekommer hos

John Landquist, den ende svenske kritiker som verkligen ägnat honom
en förstående essay. När jag själv 1929 försökte ställa samman Söderbloms
gudsuppfattning med temat >>den fångne guden> hos Lagerkvist och Erik
Blomberg, uppfattades detta närmast som kuriöst.

Geniet Söderblom observerades knappast av sin samtids svenska profarta
kulturarbetare. Fullkomligt okänd var i samma kretsar också hans sam-

tida, den likaledes högt begåvade Einar Billing. Inte ens John Landquist
hade observerat likheten mellan Billings historiesyn och hans egen, då jag i
min antologr Prof eter och dih.tare tog med dem båda och i inledningen på-
pekade sambandet. Och alla de självständiga tänkare och teologer som

under de sista decennierna arbetat i Sverige har rönt samma öde. Ingen
har lyssnat i det profana lägret. Jag vill särskilt peka på den viktiga
Geijerlinje som man finner hos nuvarande biskop John Cullberg och hos

den teoretiskt mindre djupplöjande biskop Manfred Björkquist. Först den
nygrenska teologien har spelat en viss roll ftir en viss grupp svenska för-
fattare, särskilt Olof Hartman och Lars Ahlin, vilkas begrepp om sann

kristendom den lyckats ganska fullständigt förvirra. Ahlin är också den
enda kristna författarc i landet, som omhuldats av den ateistiska kritiken
och av stipendiefonderna.

En tragisk konsekvens har denna obekantskap med kyrkans liv och
tradition, med det teologiska tänkandet över tillvarons grundproblem fått
också för vår skapande diktning, som ju ofta drivs tillbaka till dessa

samma problem. Jag skall här uppehålla mig vid en diktare, en stor, all-
varlig och alltigenom sympatisk skald, vars hela diktning kretsat kring
gudsproblemet, P ä r Lagerkvis t, vårendanobelpristagareefcerKarl-
feldt. Han år fascinerad av de metafysiska grundfrågorna. Hans dikt
har fätt sin storhet just därfor att han vågat ge sig i kast med det svåraste
och viktigaste av allt. Den som frän 7920-talet minns, hur ensam och oför-
stådd han stod med sina metafysiska dramer i en tid av blek idylldiktning
och hur envist han framhärdade, kan aldrig glömma sin tacksamhetsskuld
till honom.
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Han har också förblivit sin ungdoms lidelse trogen; i det ena verket
efter det andra har han gestaltat sin gripenhet av världsmysteriet. Det
finns inga efemära småkonflikter i hans människoskildringar. Vad han
intresserar sig för hos människan, är ingenting ann t än hur hon kämpar
för sin själ och för att begripa sitt öde. Genom denna höga syftning står
Lagerkvist så gott som ensam i vår nyare litteratur.

För några år sedan utgav Lagerkvist en roman, Barabbas, som på ett
kvalfullt sätt gestaltade hans dragning till och absoluta oförstående inför
kristendomen. Han tecknade där evangeliets stora gestalter, särskilt Petrus,
som pietistiska hjon från hans egen småländska ungdomsmiljö. Barabbas
själv stod imbecillt frågande inför det världshistoriska mysterium han såg

med egna ögon; avsiktligt tecknades han djurisk, undermänsklig. Av allt
det vetande, all den klarhet som kristendomen skänkt under sin tvåtu-
senåriga historia, fanns inte den minsta reflex .-- det var här som alltid,
som om Lagerkvist aldrig hållit i sin hand en bok av Augustinus eller
frenaeus, av Bernard av Clairvaux eller Katarina av Siena, av Franciskus
eller Tauler, av Pascal eller Bdrulle, av FranEois de Sales eller Teresa av

Jesus-barnet, av Simone Veil eller Bernanos. Liksom nästan alla andra
svenska diktare står han främmande for hela den kristna kulturvärlden,
dess dikt och spekulation. FIan närmar sig kristendomen med samma pri-
mitiva rörelser som nyväckta småländska bönder 

- 
och han år lika gri-

pande, lika äkta som de. Han begriperbara ingenting. Det finns inte ett
drag ur hela kristendomens oöverskådligt rika värld av upplevelser, erfa-
renheter, skakande djuplodningar, personliga andliga genombrott, svind-
lande andlig växt som avsatt ens den minsta reflex i hans värld. Litterärt
och konstnärligt har detta sina fördelar 

- 
han kan verkligen i sina djur-

liknande gestalter komma mycket nära den moderne Calibans oförstående
inför det andliga; och han kan riva upp och skaka, när han visar oss den

allra första rörelsen av metafysisk dragning hos sådana bestar, vilka han
följer med alltid samma sympati och medlidande. Men en trogen och ofta
entusiastisk läsare av Pär Lagerkvist kan trots sin tacksamhet och be-
undran för hans gärning ändå inte undgå att stlålla sig den frågan: hur
är det möjligt, att allt det viktigaste kunnat undgå denne ärlige sökare?

Hur skall man förklara något så gåtfullt som att en man, som hela sitt
liv verkligen söker sanningen och Gud, aldrig ens kommer i närheten
av Kristus eller hans helgon eller av kyrkan? Jag vet inte, vad forkla-
ringen är. Pä något oförklarligt sätt är Lagerkvist tydligen bunden av

den rörande bondska tro, den enfaldiga antropomorfism, den sekteristiska
utlakning och förvanskning av evangeliet, som han en gång mötte i sin

ungdoms Småland - 
en absolut oteoretisk, dunkel förtröstan. FIan vet

fortfarande ingenting mer om kristendomens hela summa. När han teck-
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nar evangeliets gestalter, förvandlar han dem till sådana oklara, rörande
pietister. Det är självfallet, att denna värld inte kan tillfredsställa honom.
Men varför har han inte sökt vidare?

Frågan kan riktas till nästan hela den svenska författarkär, som dock
lockats av de meta{ysiska problemen. En gång måste det vetenskapligt
utredas, vilka faktorer det var som en gång så definitivt isolerade kyrkan
och Kristus från vår kulturelit.

2.

Pär Lagerkvists sista roman, Sibyllan, som i Norden fätt ett hänfört
mottagande 

- 
den enda avvisande recension jag sett var norrmannen

Finn Jors mycket intressant motiverade värdering i Morgenpo5fsn -spelar i Delfi, en ort som Lagerkvist tidigare besökt och skildrat. Det egen-
domliga är till en början, att han alldeles försmår att ge en bild av detta
sublima landskap. Han nöjer sig med de enklaste klichder; hans teckning
innehåller många fel som lätt kunnat rättas, om han lagt någon vikt vid
detta: både skildringen av landskapet och av templet är i vissa scycken
orimlig. Han tror t. ex., att Apollotemplet i Delfi överflödade av sol 

-hur skulle denna sol ha trängt in, tror han att templet hade fönster? Han
framställer Delfis Apollopräster som medvetna skojare och affärsmän,
som bara vill förtjäna pengar på sitt charlataneri. (I en tidigare bok
kunde han på ett vida intressantare sätt antyda, att prästerskapets tol-
kande av Pytians förvirrade förkunnelse var en fin prestation, som före-
nade mystik och förnuft, sublimerade och förklarade de stora hemligheter
som vällde fram ur det undermänskliga och elementära.) Man tycker
sig kunna urskilja, vilka handböcker han läst för att ge sin bild av pytian
och det hemlighetsfulla rum under templet, där hennes stol är ställd över
klyftan med de uppträngande ångorna; men han har inte brytt sig om
att ta den av modern forsknings fascinerande bild av det delfiska oraklets
tusenåriga historia; han bedömer det med hjälp av gamla uppslagsböcker.
Vad skulle inte bekantskapen med forskare som Valter F. Otto eller Karl
Kerdnyi ha kunnat ge honom?

Emellertid är detta en invändning som inte väger mycket. Lagerkvist
har aldrig kommit med anspråk på att ge en historiskt riktig bild av
Delfi. Vad han vill ge är sin egen bild, sitt eget problem, ingenting annat.
Det är också en diktares fulla rätt.

Men man märker lätt hans metod metod, som han hos oss är
ensam om. FIan förenklar, han primitiviserar. Hans bok är monoton. FIan
kan upprepa en och samma replik i oändlighet, med nästan omärkliga för-
ändringar och nyanseringar. Ffan försmår alla valörer, han sätter in en
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serie brutala superlativer, ofta mördande monotona. Han arbetar med en
handfull effekter, bara ett par ytterst enkla motiv. Ofra blir han därför
tröttande. Men till sin häpnad märker rrran, att detta inte bara är en
medveten teknik utan också en framgångsrik: den ger resultat, den ger
illusion 

- 
till sist är man fast för hans suggestion. Det är som att

komma in i ett småländskt bönehus: den oändliga, monotona svadan kan
göra en förtvivlad i sitt fasthållande av endast ett eller ett par enkla motiv,
men förenklingen är till sist suggestivt bindande. Lagerkvist har utan
tvivel lyckats med vad han förelagt sig. Och detta primitiva språk, som
medvetet arbetar med nästan idel klich6er 

- 
hur skall det kunna över-

sättas till ett moget kulturspråk som franskan eller engelskan? 
- 

stäm-
mer utmärkt överens med det alldeles lika primitiva greppet om ämnet.

Fabeln är enkel. Ahasverus har mött Kristus, vacklande under korset.
När han vågrat visa Kristus medlidande, blir han dömd till evigt liv, dvs.
till evig ångest och plåga. Han kommer i sitt sökande efter klarhet till
Delfi, finner där en f. d. pytia, en bondflicka från trakten, som av det
samvetslösa prästerskapet placerats på trefoten och där andligt mördats.
Hon har gett sig åt en jordisk man och blir därför stenad och fördriven.
När hon föder en son, är denne en äkta lagerkvistsk imbecill av den små-
landska typ han älskar att återvända till. Hon vet, att prästerskapet låtit
henne våldtagas av en getabock 

- 
kanske är det gudens hämnd för

hennes svek, att hon fått föda denna djuriska son. Men när denne en dag
flyr och de följer hans spår, Ahasverus och hon, finner hon, att spåren
plötsligt upphör 

- 
runt omkring ligger hans klädesplagg: han är upp-

tagen till himmelen.
Detta år fabeln. Låt oss nu se, vad Lagerkvist lägger in i den, vad den

vill uttrycka!

3.

Kristusgestalten i Sibyllan är tör en kristen läsare ofattbat. Han skym-
tar bara som den hänsynslöse, som utan minsta rim och reson dömer en
främmande människa till evig fördömelse. FIan framställs också av Ahas-
verus som den omänsklige, grymme, hänsynslöse guden, vilken vill plåga
människorna. >Denne Gud tar all livsgladje ifrån mig.> Han gör Ahas-
verus impotent för attstrafr.a honom; han tar hans hustru och barn ifrån
honom. Han är med andra ord en djävul. Man undrar över vad det kan
vara som tvingar Lagerkvist att förvandla evangeliets och historiens Kris-
tus till en så fruktansvärd demon.

Sibyllan blir delaktig av en extatisk förening med Apollon, med guden.
Vi får noga besked om denna extas, dess njutningar och fasor. Hon
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dras ned under det medvetnas töcken; mötet med guden sker i sinnenas
värld, nedanför redan det psykiska, att icke tala om det andliga. Hela
detta religiösa liv är en ftäga om drifter, om personlighetens utplåning.
Man undrar, hur Lagerkvist kommit fram till en sådan gudsupplevelse.
Är det minnena av ungdomens kontakter med pietister som spökar? Gud
som den omänskliga gladjedödande, vilken uteslutande möter i det under-
mänskliga 

- denna erfarenhet måste härstamma från någon mycket
primitiv religionsform. Man skulle gissa på någon negerreligion; sanno-
likt är det som sagt f.räga om någon ömklig form av for{alskad kristen-
dom. Med grekisk religion har det inte rnycket att skaffa, i varje fall inte
med Delfi eller Elevsis. I hela Lagerkvists diktning finns, såvitt mig är
bekant, icke någon som helst högre religion i form alr ett andligt jags

möte med och förvandling av, eventuellt uppgående i en Gud, uppfattad
som ett annat personligt jag. Av mystik känner han endast den mest
primitiva oändlighetsmystiken, icke personlighetsmystiken, för att tala
med Söderblom. Vilken tragedi, att denne store diktare med sin livslånga
religiösa hunger skall vara bunden vid endast de lägre formerna av reli-
gion!

Sibyllan blir som Ahasverus skuldlös srrafrad med livslång olycka av
guden. Hon blir till sist som sagt skandad av en bock kan också

tänka sig, att alla hennes extaser i grottan under Apollotemplet haft
samma hemska innebörd.

När det hemska dramat är över, presterar de två plågade människorna
följande dialog:

>Det gudomliga år inte mänskligt, det är något helt annat. Och det är
inte ädelt och upphöjt och förandligat, så som man gärna vill tro. Det
är främmande, och ibland är det vanvett. Det är ondskefullt och farligt
och ödesdigert.)> 

- 
>Gud är obarmhärtig. De som säger, att han är god,

de känner honom inte.>> 
- 

Sibyllans djuriska son har till uppgift att visa

henne, att >den rena meningslösheten också är gudomlig>. Gud >bryr sig

inte om människorna,bara om sig själv. Och han förlåter aldrig, glam-
mer aldrig.> Att pytian funnit några ögonblicks ogrumlad glädje till-
sammans med en jordisk man, ådrar henne Guds hat och straff.

FIur är det möjligt, att en stor diktare, som dock måste ha snuddat vid
kristendomens sfär, kan våga nedskriva något sådant? Naturligtvis är det

orimligt att Läta Lagerkvist själv stå för allt vad dessa arma människo-
trasor säger. Men temat är i hans diktning genomgående; någon högre

religion finns där inte. FIan har aldrig behandlat själens verkliga möte

med Gud, Guds dragning, själens förvandling, den heliga gemenskapen

som försonar allt, han har aldrig velat skildra den frälsare som offrar sig

för människorna, han vet ingenting (i sin diktning) om Guds kärlek till
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människorna och människans till Gud, heller ingenting om människors
övernaturliga gemenskap, över huvud intet om kristendomens verkliga
innehåll.

Att märka 'ir, att. sibyllans enda kontakt med guden är djurisk. Den
berör hennes sinnen 

- 
i stank, extas och utplåning. Ingenting ann t.

Trots detta försöker sibyllan i bokens slut närma sig en försonligare
syn. >Såvitt jag kan fatta år han både ond och god, både ljus och mörker,
både meningslös och full av en mening, som vi inte kan komma under-
{und med gåta som är till inte för att lösas utan för att finnas.>>

Sibyllan kan rent av hylla guden: >För det är du som har varit mitt liv,
du som förtär och förbränner allc som en eld. 

- 
Förbannad och välsignad

vare du!>
Det verkar, som om följande ord av sibyllan till Ahasverus skulle ge

uttryck åt Lagerkvists egen åskådning:

>>Jag ser på dig, att du är förbannad av gud, att det är sant det som du säger. Det
syns väl att du inte är fÅ, att du är bunden vid honom och att han inte tänker släppa

di,g ifrln sig. Du är bunden till gud genom hans förbannelse lika mycket som du skulle
varit, om han välsignat dig. Han är ditt öde. Din själ är uppfylld av honom, du lever
genom hans förbannelse ett liv med gud. Du hatar honom, du hånar och bespottar horom.
Men om man får rätta sig efter ditt upprörda tal, så bryr du dig inte om någonting i
världen utom honom, är bara uppfylld av honom. Av det du kallar ditt hat till honom.
Men just detta glödande hat till gud är kanske din gudsupplevelse, Kanske kommer han
en gång att välsigna dig i stället för att förbanna dig. Det vet jag inte. . .>>

När man läser sådant 
- 

i och för sig är det starkt gripande och tvivels-
utan uppriktigt 

- 
undrar man, vad det egentligen skall t1äna till att

skriva om religiösa erfarenheter, om den sanne Guden, om Kristus och
hans nåd, om trons under, om det heliga livet, om den andliga dimen-
sionen. Att inte vulgära läsare vill fatta någonting av en andlig verklighet,
som ställer krav, är självklart. Fforkaden, vars liv är fullt av lögn och
svek, som hänsynslöst begagnar sina medmänniskor och föröder deras liv
utan att blinka, m.åste ta avstånd från och hata det som är renhet. Men
Lagerkvist är en nobel, högsinnad grubblare, en ensam, fri man, som ett
långt liv riktat sin blick mot tillvarons högsta gåtor. Även han har sran-
nat i en teologi, som vittnar om att han antingen inte känner till eller
också inte uill kånna till den historiske Kristus, andelivet.

Det är nyttigt att jåm6öra hans syn på lidandet med Simone Veils.
Det är som att komma in i en annan värld 

- 
som att från småländska

urskogar eller från en hisklig neger-kraal komma in i andens liv. Många
gånger kan man läsa Simone \Weils utredningar som repliker till Lager-
kvists ångestfulla anklagelser och vilda rop mot himmelen.

När man slår med en hammare på en spik, överförs kraften i slaget mot
det breda spikhuvudet, full och oförminskad, till spikens spets, ehuru
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spetsen bara år en punkt. om hammaren och spikhuvudet vore oändligt
stora, skulle förhållandet ändå bli detsamma. Genom spetsen skulle detta
oändliga slag träffa punkren, där der anbringas.

Olyckan är denna spik. Spetsen är riktad mot själens innersta. Spik-
huvudet är den blinda nödvändigheten. Olyckan är den gudomliga tek-
nikens mästerverk. Det är ett enkelt och genialt tillvägagångssärt, som
låter denna väldiga anhopning av blind, kall och brutal styrka intränga
i en förgänglig varelses sjäI. Det oändliga avsrånd, som skiljer Gud från
den skapade varelsen, samlar sig i en enda punkt för att genomborra en
själ i dess centrum.

Men i denna fasa kan själen ändå, säger Simone Veil, fortsätta att
älska. Den, vars själ är inriktad mot Gud, medan den är genomborrad av
en spik, han är naglad fast vid världsalltecs själva medelpunkt. I denna
underbara dimension kan själen utan att lämna tid och rum övervinna
dessa och nä frarn till Gud.

Själen befinner sig i skärningspunkten mellan det skapade och Skapa-
ren. Denna skärningspunkt är den punkt, där korsets båda armar skär
varandra.

Detta är en antydan om
domens verkliga centrum.

andliga upplevelser, i närheten av kristen-

4.

I en mogen kultur samlas alla erfarcnheter; de'' ena generationen tar
arv efter den andra. Ingenting av värde {örspills.

I svensk kultur kämpar varje ny diktare sin egen kamp, ovetande om
att. andra kämpat den före honom, utan kontakt med deras resultat, ay-
skuren från mänsklighetens samlade, kvalfullt lagrade, orubbliga erfaten-
het och visdom.

Därav denna förvirring, denna desorientering, dessa vilda skrin mot en
ofattbar himmel.

Sven Stolpe
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LEKMANNÄ-APOSTOLÄT
TEoLocISK EFTERSr<öno rILL rgjT Åns

LEKMANNÄKONGRE S S

T)." numera i tre ståtliga band föreliggande dokumentationen över
LJlekmannakongressen i Rom i oktober månad 1957r kan ge anledning
till ett par teologiska anmärkningar. Dokumenten låter både kongressens
betydelse och dess begränsning framtråda. Angående lekmännens ställ-
ning i kyrkan gav kongressen några viktiga teologiska tankeställare. Men
när det gäller synen på dagens situation, kan en önskan vara pä sin plats.

Kongressen innebär 
- fa, det första - 

en framgång såtillvida som
lekmanna-apostolatets idd fick en klarare utformning än vad den hittills
har haft. Påven själv 

- 
det var ännu Pius XII 

- 
yttrade sig i sitt häls-

ningstal till kongressen ganska öppenhjärtigt. Det råder ett visst miss-
bruk av beteckningen katolsk aktion, sade han. Man vill tillämpa ut-
trycket endast på bestämda typer ay en orgtniserad. lekmannainsats och
därmed monopolisera lekmanna-apostolatet. Lekmän, som inte vill in-
ordna sig i vissa organisationsl 

- 
inls låta sig kontrolleras av dessa 

-,skall inte erkännas som apostlar. Deras insats sägs vara av mindre rang.
Hierarkien påstås inte godtaga dem. Men 

- 
så fortsatte den Helige Fa-

dern 
- det fär rnte vara så, att en speciell art av lekmanna-apostolat

tramuäder på bekostnad av andra. Lekmännens arbete kan ha en mängd
olika former. Det kan vara en verksamhet i grupper, och det kan också
var^ ett stillatigande offer till förmån för själarna, ett gott ord eller ett
levande exempel, kort sagt, en insats, som Gud allena känner till och som
inte redovisas i någon statistik.

Det faller nytt ljus över påvens ord, när man betraktar dem i deras
teologiska perspektiv. I kristenhetens historia har det flera gånger funnits
fromma ivrare, som tagit anstöt av kyrkans yttre gestalt 

- ay att hon
framstår som en juridiskt utformad organisation. Det har inte varit en-
skilda representanter för kyrkan, som därvid blev utsatta för kritik. Sna-
rare har den synliga organisationen soln sådan ansetts stå i strid med
Guds heliga majestät och med den kristna trons höga värdighet. Det var

' Docutnents ilu Deuxiörue Congrös Mondial pour I'Apostolat iles Laics, Rome, l-13
Oct. 19J7. Editions du Comit6 Permanent des Congrös Internationaux pour l'Apostolat
des Laics, Rome. lu' vol.: Les Laics ilans l'Eglise.2" vol.: Face au monie d.'aujoiril'bui.

spanska.
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montanisterna pä 200-talet, som propagerade för en sådan >spiritualitet>>,

det var vidare waldenserna och albigenserna under högmedeltiden; och
det finns fortfarande vissa sekter och vissa teologer, som menar sig böra
försvara andens frihet mot varje slags bundenhet. FIur kan tron fjättras
genom en yttre ordning? Hur kan syndernas förlåtelse vara knuten till
ett möte med prästen? Hur kan fromhetslivet vara underkastat biskopar-
nas och påvens yttre auktoritet? Så frägar man. Filur kan kyrkans juridiskt
gestaltade byråkrati rrara mer än ett genomgångsstadium? Andens glöd
fär ju inte kvävas av juridikens torrhet! 

- 
Invändningen verkar god.

Men den kan återupptas i en fräga, som genast blottar dess felaktighet.
Hur kunde Anden iklada sig materien? Ännu skarpare: Hur kunde Ordet
bli kött?! Alltsedan inkarnationen är i själva verket även den heligaste
mänskliga inspiration hänvisad till att lyda kyrkans auktoritet. Ja, till-
hörigheten till kyrkans juridiskt utformade organisation är den ofrån-
komliga betingelsen för den förbindelse, som Kristus önskar ingå med
oss. Juridiken blir så att säga konstitutiv för kärleken. Visserligen är
något sådant aldrig helt fattbart för oss. Men här framträder ofattbar
heten i själva inkarnationen.

Många fromma står i dag utanför kyrkan 
- 

eller kanske vid kyrkans
dörrar - 

och känner sig främmande just för organisationen och dess

anspråk pä att omfatta alla kristna. Lekmannakongressen kan här verka
både lugnande och stimulerande. Visserligen kräver Kristi efterföljelse,
att man ingår genom organisationens port, men det inträfr.ar endast en

gång, att det inre livet bindes till en yttre form. Lekmanna-apostolatet
är inte knutet till en >kyrka> inom Kristi kyrka. Detta var 

- 
med en

klargörande tillspetsning 
- 

meningen i påvens ord. Det å.r ä ena sidan alls

inte förbjudet, att lekmän möter varandra Iör att utvidga sin individuella
horisont och för att utöka sin verksamhets räckvidd. Det är inte heller
uteslutet, att hierarkien kallar lekmän 

- 
enskilda eller grupper 

- 
till

hjälp, när det galler de egna hierarkiska uppgifterna. Å andra sidan måste

det forbli klart, att det finns äkta lekmannaorganisationer, som framgär
ur lekmännens eget avgörande. Det kan tänkas föreningar, som tillkom-
mer på grund av ett fritt beslut av sådana, som före sammanslutningen
redan år lekmanna-apostlar. Varken hierarkiens initiativ eller överhuvud-
taget tillhörigheten till en fast krets är således konstitutivt för lekmanna-
apostolatet sorn sådant. Det finns till och med apostoliska prestationer' som

bäst kan utföras av enskilda. Flierarkiens ansvar för vissa former av lek-
mannaverksamhet, t. ex. kateketernas, och kyrkans samtycke till lekman-
naorganisationernas tillkomst betyder således ingalunda, att en ensamt

kämpande kristen inte skulle .vara en äkta lekmanna-apostel. Lekmanna-
apostolatet är inte underkastat en speciell juridik. Inom kyrkan kan
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Anden verka fritt. Här uppfylls deras drömmar, som ibland kande kyr-
kans organiserade och auktoritativa synlighet som en förargelse.

Lekmanna-apostolatet har enligt Pius XII:s ord sin relativa autonomi

- varigenom lekmännens förhållande till hierarkien på ett överraskande
sätt motsvarar de prof.ana kulturområdenas förhållande till det sakrala.

Just beträfiande den profana kulturen har påven Leo XIII (1S78-1903)
betonat en relativ autonomi.

Därmed har frågan om lekmännens speciella uppgifter inom kyrkan
tagits upp. Även här har kongressen skapat ny klarhet. Litteraturen om

lekmanna-apostolatet stannade inte sällan vid en viss moralism. Man ta-

lade om konfirmationen såsom det specifika lekmannasakramentet och

glOmde därvid, att ärren prästerna före prästvigningen konfirmeras. Man
prisade lekmännens särskilda värdighet, men man förteg, vari denna egent-

ligen skulle kunna ligga. Förvånansvärt nog fanns det även sådana, som

ännu under de senaste åren menade sig kunna hävda, att lekmännen

överhuvudtaget inte har någon speciell funktion inom Kristi kyrka. Me-
ningsskiljaktigheterna framtvingar f.rägan om lekmannaverksamhetens
område. Går det att inringa bestämda gebit, som å ena sidan faller under
kyrkans kompetens och som ä andra sidan genom sin särart kräver just

lekmännens insats? Vad är kyrkan? 
- 

denna ftäga stfu djupast sett

bakom lekmannaproblemet. Lekmanna-apostolatets teologi har sina rötter
i ecklesiologien.

Pius XII beskrev lekmännens verksamhetsområde - 
far att här lämna

detaljer åt sidan 
- 

med ett enda ord: vädden. Consecratio mttndi 
- 

att
helga världen - 

är enligt honom lekmännens uppgift. Därmed år -
ännu en gång 

- 
sagt, att lekmännens ställning i jämförelse med hier-

arkiens hänger ihop med världens ställning inom kyrkan. Lekmannastån-

dets teologi kommer att utvecklas i samma grad, som fOrhållandet mellan

kyrkan och världen skall klaras upp. Världen, detta betyder här inte ett
nej till Gud. Den värld, enligt evangelisten Johannes - 

icke tog

emot ljuset (jfr Joh. 1: 10-11), kan inte helgas; den måste omvändas, och

detta åligger både lekmannaståndet och hierarkien. I samband med lek-
mannaprobleme! är däremot tal om de profana livsområdena, om den

värld, sorm kan tas i tjänst for Gud eller för djävulen, men som åör

helgas.

Lekmanna-arbetet pågår redan sedan länge >ansikte mot ansikte med

dagens värld> 
- 

för att använda titeln till dokumentationens andra band.

Men kongressen nämnde det, som faktiskt skett, med uttryckliga ord.

Lekmännen har därmed fätt ett nytt stöd för sin insats. Bidrag har läm-
nats till en framtida mera omfattande teologi om lekmannaståndet. FIär

ligger Rom-kongressens teologiska betydelse.
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För clet andra ger nog dokumentationen anledning till en kritisk an-
märkning. För att säga det helt ogenerat, så hakade sig kongressen, när
det gällde att bedöma tidsläget, i viss mån fast vid faktiskt föreliggande
förhållanden, utan att i behövlig utsträckning ta hänsyn till den nu-
varande situationens historiska bakgrund. Därmed kommer den aposto-
liska målsättningen i fara att inte nå upp dll sin idds storhet. Vi kommer
inte att klara de uppgifter, som ligger oroande nära, så länge vi undviker
att söka oss tillbaka till tidslägets avlägsna historiska grundvalar. Man får
nog inte riktig klarher i någon siruation, så länge man inte bryr sig om hur
den har kommit till. Anamnesen hör till en god diagnos, just när det
gäller epokerna.

Det är sant att den >tigande kyrkan> på kongressen ingalunda glömdes
bort, liksom varken kommunismens genombrott till politisk maktställ-
ning för något mer ån 40 fu sedan eller ideologiens upphsvsmän 

- 
till-

hörande 1800-talet 
- 

nonchalerades. Men utöver detta borde man
komma ihåg handelser, som ligger ett helt årtusende tillbaka i tiden. Ja,
för att fullt begripa den kommunistiska regimen, skulle man inte ens
f<;rbigå de dogmatiska motsättningar, om vilka 300- och 40O-talets kyrko-
fäder kämpade med varandra. I dag återupptas i själva verket forna
hristologiska misstag på antropologiens plan. Gamla tendenser visar sig
alltjämt vara verksamma. f kommunismen gör statsmakten anspråk på
att. ha ett slags gudomlig höghet; en totalitär politik vill hOja sig till
religionens rang. Mänskligt och gudomligt hopkopplas 

- 
näsran som

under äldsta tider. Just den orientaliska kristenheten hade ju ibland svårt
att hålla isär Kristi mänskliga och hans gudomliga natur. Totalsynen
hör till den österländska själen, totalitarismen är dess typiska frestelse.

I dag 
- 

då de underutvecklade nationerna rest sig mot den civiliserade
världen 

- 
har motsatsen mellan syd- och nordhemisfären påståtts sopa

bort spänningen mellan öst och väst. FIur snillrikt sådant än kan verka,
inför de historiska realiteterna ter det sig ohållbart. När det gäller öst
och väst, framställer geografien endast yttersidan av någonting, som man
inte ens med historiska kategorier helt kan få grepp om. Skiljelinjen mel-
lan väst och öst är visst inte identisk, men den har någonting atr göra med
gränsen mellan gott och ont. Sådant kan inte sopas bort.

När det gäller den >>moskovitiska> människan, kan en historisk syn
vara lärorik. Den blir rentav ofrånkomlig inför förhållandena inom väs-
tedandet. På Rom-kongressen och redan vid dess förberedelse talades om
industrialiseringen och tekniken. Den sociala frägan och de ekonomiskt
underutvecklade ländernas nödläge blev omnämnda. Den nya fysikens
oanade möjligheter ftirbigicks inte. Man var medveten om den biologiska
revolution, som består i att människosläktet håller på art till antalet
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växa i en hittills okänd takt. Men allt detta räcker inre, om situarionen
skall rätt bedömas. Dess rötter ligger djupare. Västerlandet har drabbats
av en avgörande själslig försvagning, redan innan industrien och dess

vetenskapliga och tekniska förutsättningar skapades. Förflutna tider år
därmed fortfarande verksamma, Fländelser, som i sig själva är glömda,
förblir närvarande i sina konsekvenser.

Alltsedan medeltidens slut vande Europa sig vid att det inte längre
fanns endast en religion. Diverse >sanningar>> stod mot varandra. Så

minskades tilliten till att sanningen överhuvudtaget kan kännas igen.
Bristen på en allmänt erkänd världstolkning 

- 
för att här endast fram-

häva detta 
- 

hat medfört en försämring av det andliga klimatet. Reli-
gionernas pluralism har förorenat atmosfären, och själarna har därvid
inte förblivit oskadda.

Ja, inom tron blev den intellektuella komponenten uttryckligen ned-
vårderad. Förtroendet renodlades. Den personliga frälsningsvissheten kom
i troslivets medelpunkt. I och med att trons objektivitet ansågs vara
sekundär, kom det skeptiska undervattensströmdrag, som ifrån sofisternas

tider var med i Europas utveckling, upp till ytan. En viss resignation
blev i 17O0-talets filosofi förhärskande. Den sunda tilliten till det mänsk-
liga förnuftet avtog, ja den kastades helt över bord. Omvärlden tolkades
som ett >transcendentalt skenrr. Människan kände sig inte längre stå inför
en verklighet, som det gällde att utforska, avspegla, erkänna. Snarare ville
hon projicera sig själv utåt. Hon hoppades inte längre att fä möta någon-
ting eller någon, utan hon försökte förverkliga sina egna möjligheter i
stället. Hon ville utveckla sig själv. Gamla tiders glädje över världen
måste ge vika för en djup kunskapsteoretisk pessimism. Gemenskapens

kallor sinade.
Osäkerhet var därmed grundlagd. Människor kom act känna missnöje

med sig själva. Den växande andliga tröttheten kom slutligen underfund
med sig själv och försökte att konstituera sig som den enda förnuftiga
atdtyden. Den tedde sig ibland som någonting förnämt. Oberoende av
industrien hade värderingar och ställningstaganden uppkommit, som i
sin tur föranledde ett modernt släkte att låta industrien 

- 
oavsett dess

oumbärlighet i samband med livets nödtorft 
- bli en f.ara för ett gam-

malt kulturarv. Industfien bleu därmed någonting, som den ingalunda
är i sig själv. Dess farlighet ingår som ett moment i en mera omfattande
intellektuell och iddhistorisk process.

I dag har psykologien kunnat skapa nya metoder för själens behand-
ling genom att tringa ner till medvetandets dolda djup. Vi kristna måste
gå längre. Skulle vi försumm^ atr. ta tidslägets historiska djup med i räk-
ningen, så skulle vi ej vara vuxna tidens krav. Det gäller att ha den av
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uppgifterna påkallade realismen. Flistoriens avlagringar finns kvar i sjä-
larna. Vad människan en gång har varit, fortsätter hon att vara. Hon bär
med sig förflutna tider som ingredienser i sin konstitution. Fastän ytter-
världen i en viss utsträckning påverkar människan, är det dock i sista

hand människan, som tilldelar yttervärlden dess roll, människan med allt,
som hon har blivit under historiens gång. Felutvecklingar kan allra minst
bemästras, om man underlåter att gå tillbaka till deras ursprung.

När det gäller lekmanna-apostolatet, måste den här skisserade historiska
linjen särskilt iakttas. Ty det är inte dess enda konsekvens, att den tek-
niska utvecklingen har blivit ett hot. Den har inte endast präglat den
,>värld>>, inför vilken Kristi apostlar ser sig ställda. Även kyrkans barn
är påverkade. Rädslan att avgöra sig tycks vara typisk för hela vår tid.
En viss skräck inför allt slags slutgiltighet har smugit sig in även i
kristna hjårtan. Varje apostolisk verksamhet är därmed hotad ända ner i
sina själsliga rötter. Fundamentet har underminerats.

Vår tids olust att engagera sig är å ena sidan ödesdiger för all aposto-

lisk insats. Å andra sidan kan den knappast rätt taxeras 
- 

varken till
sin natur eller till sin intensitet 

-, om man inte ser på dess vardande.
Historien är sålunda inte endast ofrånkomlig, när vi söker klarhet över
läget for att starta en utåtriktad verksamhet. Gångna tider spelar sin

latenta roll, även när vi för egen del skall bestämma oss för en apostolisk
gärning eller överhuvudtaget vill förnimma värt apostoliska ansvar. Or-
men sitter i vårt eget inre.

För att sammanfatta, så förstår vi utan historia varken omvärlden eller
oss själva.

Det var två anmärkningar, som dokumenten över kongressen gav an-
ledning till. Lekmannaståndets teologi har i Rom i oktober l9J7 i flert
hänseenden blivit klarare än vad den dittills varit. Angående praktiken
återstår däremot en önskan. En insats måste ha samma storleksordning
som de fenomen den vill gå i land med. Därför borde historien ingå i lek-
männens - och i kyrkans - medvetande i samma grad, som den verkar
i dagens situation.

Vilhelm Köster SJ
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KÄTARINA ÄV GENUÄ

Tiff 1400-talets verkligt betydande mystiker hör den heliga KataÅna
I "t Genua.

Hon föddes är 1447 som dotter till en av de mäktigaste adelsmännen i
Genua, Jacopo de Fieschi. Enligt familjens önskan trädde hon tidigt i
äktenskap. Till Katarinas man hade man utsett den inflytelserike Giuliano
Adorno, i vilken man såg ett gott stöd gentemot mäktiga fiender. Denne
tog alltså den sextonåriga Katarina till äkta. Giuliano var ingen allvarligt
sinnad man. Ej heller förstod han sig på en klok hushållning. Under
äktenskapets första tio år slösade han nästan helt och hållet bort sin egen

och Katarinas ansenliga förmögenhet. Katarina hade till en början levat
i tillbakadragenhet och svårmod. Längre fram hade hon försökt bli sitt
svårmod kvitt genom att i viss utsträckning deltaga i stadens mondäna
sällskapsliv, något som hennes make och släktingarna gärna såg. Emeller-
tid blev följden ingen annan än den, att hon kände sig mycket dystrare
än någonsin förut.

Hon närde en hemlig önskan att luttras genom svår kroppslig sjukdom.
Någon sådan synes ej ha inställt sig. I stället intrafrar den 23 mars 1474
den stora omuändelsen. }{.on känner pltrtsligt sitt hjärta berört av guds-
kärlekens glödgade pil, och hennes liv får från och med nu en annan
riktning. De närmast följande åren förflyter i stränga botövningar. Dår-
efter vidtager en lång följd av år i nästans tjänst. Katarina och Giuliano
lämnar sitt ståtliga palats - något som redan deras iråkade armod nöd-
vändiggör - och tager sin tillflykt till en ytterst enkel boning i när-
heten av ett sjukhus. Åt vården av de sjuka ägnar hon sig nu. Hennes
man omvänder sig, under hennes inflytande, till ett frommare liv och
blir medlem av S:t Franciscus' tredje orden. År 1498 dör han en stilla
död. En liten krets av andliga lärjungar har under tiden samlats kring
Katarina. Dit hOr den unge genuesiske adelsmannen Ettore Yernazza och
Katarinas biktfader Cattaneo Marabotto. Dessa båda vinnlägger sig om
att uppteckna Katarinas muntliga undervisning om de övernaturliga
tingen. Från dem stammar också den biografi som utgör den viktigaste
källan till kännedomen om Katarinas liv och tankevärld.

Efter att ha legat till sängs ett par år avled Katarina Adorno i septem-

ber 1110. Hennes oförmultnade kropp förvaras i ett kapell i det sjukhus,
Ospedale Pammatone, åt vilket hon i livstiden ägnat en så uppoffrande
verksamhet. I hemstaden blev Katarina föremål för helgonkult, och så
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småningom fick denna helgonkult officiell kyrklig bekräftelse. Saligför-
klaringen kom till ständ 167r, helgonförklaringen 1737. Vid den tiden
var Katarina redan vida känd och uppskattad för sitt religiösa författar-
skap.

Vad blir själens öde, sedan fromf.i., från kroppen? Man kan tänka sig
den möjligheten, att hennes vilja på sistone icke varit bortvänd från Gud
men att hon likväl varit behäftad med synder, fel och ofullkomligheter.
I så fall kan hon icke omedelbart få tillträde till den lycksaliggörande
åskådningen av Gud. Hon måste nämligen först renas. Detta är den ka-
tolska uppfattningen av själens tillvaro efter skilsmässan från kroppen.
Det tillstånd som själen befinner sig i medan hon renas kallas på latin
purgatoriunt Det vedertagna svenska uttrycket är skärselden..

Av de skrifter som går under den heliga Katarinas av Genua namn är
det framför allt skriften Orn skärselden som har blivit berömd. Innehållet
torde efter hennes diktamen ha nedtecknats av Ettore Yernazza. Med
hjälp av ett övernaturligt sätt att tänka hade Katarina länge betraktat
den del av den katolska trosläran som sysselsätter sig med själens rening
efter döden, och skriften On-t skärselden utgör frukten av hennes betrak-
telse. Katolska teologer menar att den kan ge oss säker vägledning i ett
eljest svårtillgängligt ämne.

Själarna i skärselden, säger Katarina av Genua, är helt tillfredsställda
med den gudomliga viljan. Det tillstånd som de befinner sig i, det vill de

befinna sig i, och någon annan åstundan har de icke. De tänker icke som

så: >Om jag icke hade begått den eller den synden, så vore jag nu färdig
för paradiset>, ej heller tänker de som så: >Den och den själen kommer
tidigare till paradiset än vad jag gör.> Nej, de är så belåtna med att vara
dar Gud vill att de skall .vara, att de icke skulle vilja jämf.öra sin lott med
någon annan och bättre. De inser inte ens att de befinner sig i skärselden
för sina synders skull, ty genom en sådan tanke skulle de göra sig skyl-
diga till en ofullkomlighet, och i skärselden gör man sig icke längre skyl-
dig till någon ofullkomlighet. Anledningen till att de luttras, den ser de

bara en gång - vid övergången från jordelivet till det andra livet -och sedan aldrig mera. I deras nuvarande tillstånd utgör Guds beslut deras

stora glädjeämne. De känner sig vara ett med detta beslut. >Ske din vilja>

- detta är gruntltemat i deras oupphörliga lovsång.
Katarina förtiger icke dessa själars smärta, men hon finner sig likväl

föranlåten att tala om deras glädje också. Oupphörligen öhas, tack vare
Guds inflytande, den glädje som själarna i skärselden känner, ja den ökas

i samma mån som syndens rost brännes bort av elden.
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Man kan j'å'mf.öra en sådan själ med ett betäckt föremåI, vilket blir mer och mer av-
holjt for att kunna tillgodogöra sig solens strålar, Syndens rost är det hölje som den

renande elden bränner bort, och ju mer detta hölje förbrännes, desto mer kan själen
assimilera av Guds, den sanna solens, ljus och värme, och ju mer själen tillgodogör sig
av den gudomliga utstrålningen, desto mer tilltar hennes belåtenhet, Smärta finns där
ännu, men själen har liksom inte tid att tänka på sådant; hon fogar sig så restlöst i Guds
anordning, att hon inte ens skulle kunna kalla smärtan för smärta.

Själarna i skärselden har gått hädan i ånger över synden. När de läm-
nade jordeliyet, så var det med viljan att aldrig mer förtörna Gud genom
en synd. Därför har Gud f<;rlåtit dem alla deras överträdelser och försum-
melser. Vad som nu återstår, det är endast det som Katarina kallar syn-
dens rost.

Med syndens rost menar hon all den missriktade böjelse för det skapade som tyvärr
vuxit sig så djupt i vår själ att den blivit som en andra natur för henne. Benägenheten
art Lträ och att glädjas åt det skapade för dess egen skull och icke för Guds skull, be-
nägenheten att i det skapade se endast det skapade och icke Gud, Skaparen, just den

måste man renas ifrån i skärselden, Man måste återvinna den renhec som människosläk-
tet en gång blivit skapat i. Om själen skiljes ifrån kroppen utan att befinna sig i en så-

dan renhet, så inser hon ofelbart att det ännu föreligger ett hinder för att. hon kan
komma i åtnjutande av himmelens salighet och att hindret inte kan bli borttaget annat
än genom skärselden. Följaktligen störtar hon sig friviiligt i skärseiden. Om hon inte
vore viss om att på detta sätt bli kvitt det som skiljer henne från Gud, så skulle hon
lida de fördömdas kval. Hur viktigt är det inte för henne att få syndens rost bortbränd,
så att hon kan nå fram till den som varit hennes ursprung och på samma gång skall bli
hennes slutmål!

Gud står med öppna arrr'ar för att ta emot oss i paradiset, men så ren
och så helig är han till sitt väsen, att den sjäI, som ännu har någon liten
ofullkomlighet kvar, hellre störtade sig i tusen helveten än hon trädde
fram i det gudomliga majestätets åsyn i beflackat skick. Då hon nu ser att
skärselden är bestämd till att befria henne från fleckarna, så kastar hon
sig glatt däri. Hon tycker aft det är barmhärtigt av Gud att pä detta
sätt befria henne ifrån syndabördan. Hur svår skärseldsplågan än är,
uppfattar själen den ändå som en misskund. Ja, den är betydelselös, tycker
hon, i jämförelse med den fläck som ännu utestänger henne från den
lycksaliggörande åskådningen.

Man kan föreställa sig, säger Katarina av Genua, ett bröd, som vore i stånd att mätta
den hungrige såvida den hungrige bara betraktade det. Ifall vi nu visste att åsynen av

det brödet allena kunde mätta oss och att vi därförutan skulle lida ständig hunger, så

komme vi att längta oupphörligen. Ju närmare vi Lomme brödet utan att se det, desto

hetare skulle begäret bli. Vore man viss om att aldrig kunna få se brödet, så vore en

sådan visshet liktydig med fördömelsen. De fördömda är ju berövade hoppet om atr
någonsin få se Gud, honom som vi här jämför med ett bröd. Själarna i skärselden där-
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emot hoppas att få se brödet och att bli mättade av dess åsyn. Tills vidare lider de

hunger, och det är en hunger som står i proportion till den mättnad de omsider skall
få röna.

Från början har Gud ingivit människosjälen att sträva mot honom så-

som mot sitt slutmål. Genom synden upphör hon att sträva emot Gud.
Reningen innebär emellertid att strävandet emot Gud kommer till sin

rätt igen. I skärselden tilltar det allt mer och mer. Ju bättre själen förstår
att Gud är den absoluta godheten och att hennes egen lycksalighet består

i att skåda och njuta Gud, desto ivrigare strävar hon upp mot detta måI.
Men på samma gång finner hon hindret allt plågsammare. FIon förstår
att hennes längtan inte kan nå sitt mål ännu, eftersom det ännu finns
något hos henne som gör en förening med Gud omöjlig. Är det dä att
undra på att det brinner en sådan våldsam låga inom henne?

I stället för att uttrycka det så, att själen strävar emot Gud kan man
uttrycka det så, att Gud drager själen till sig. Detta är i själva verket det
adekvata uttrycket, och Katarina är medveten om det. Så länge själen

befinner sig i luttringens tillstånd drager Gud henne oupphörligen till
sig, han upptänder henne och upplyser henne allt mer och mer, och där-
med upphör han inte, förrän han fört henne tillbaka till den renhet som

hon blivit skapad i. Hela tiden förnimmer själen hur Gud attraherar
henne och utsätter henne för sin omskapande kraft. Men detta medve-
tande om vad Gud betyder för henne, denna förnimmelse om att oupp-
hörligen vara dragen till Gud men samtidigt ha en inneboende tyngd som

tills vidare hindrar henne att stiga upp till den lycksaliggörande åskåd-

ningen av Gud - dari ligger hela skärseldsplågan.

Gud utsätter själen för upplysande kunskap och för uppvärmande kärlek, och därav
kan hon sägas bli omsmält, alldeles som guldet blir omdanat i smältdegeln, tills allt
ofullkomligt hos denna metall är borta. Den eld och strålglans som utgår från Gud
förintar själen i sig själv, säger Katarina; slutligen är hon alldeles renad i Gud. När
guldet har blivit luttrat till tjugofyra karat, kan det inte upplösa sig mer, hur man än
hettar upp det, ty det ir bm dess ofullkomlighet som blir upplöst. På liknande sätt
förhåller det sig med själen. Gud håller själen kvar i den luttrande elden ända tills all
dess ofullkomlighet är borta. Han förvandlar varje själ till en fullkomlighet av tjugo-
fyra karat., var och en efter hennes särskilda art, och när hon är renad stannar hon för
alldd kvar i Gud utan 

^tt 
v^r^ något för sig s.iälv. Det kan sägas om henne att hennes

tillvaro allt framgent är Gud.

Om själen kunde fatta hur ofullkomlig hon är, så skulle hon råka i
förtvivlan. Gud förtär emellertid ofullkomligheten utan hennes eget åt-
görande. Först när ofullkomligheten blivit förtärd, visar Gud den för
själen för att hon skall kunna fastställa vad det gudomliga omdanings-
verket har bragt till stånd. Och ju mer ofullkomligheten försvinner, desto
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mer tilltager själens gudalikhet. Vad Gud vill, det är ju att undan för
undan förvandla själen till sig själv, så att hon till sist i inter mer skiljer
sig från Gud.

Lidandet och glädjen ter sig för ett vanligt betraktelsesätt som oför-
enliga. Själarna i skärselden erfar emellertid lidande och glädje på samma
gång, och det är icke svårt att föreställa sig varför. Lidandet består däri
att deras gradvisa gudomliggörelse försiggår under ett motstånd från
deras egen sida. Ja det består däri, kan man säga, att, själarna inte kan
uppfyllas med Gud utan att något av dem själva dör bort. Ju längre
gudomliggörelsen fortskrider, desto djupare måste de beklaga att det
ännu finnes något hos dem som håller dem borta ifrån Gud. Allt olidli-
gare måste de finna det att Gud ännu icke blivit helt och hållet verklig-
het i dem själva. Ingenting kan emellertid efterskänkas dem. Och själen
skulle ej vilja det heller. FIon har över huvud taget ingen egen vilja mer,
hon kan bara rätta sig efter det som är Guds vilja, och något annat vill
hon ej. De böner som de saliga i himmelen och de troende på jorden bi-
står henne med, dessa böner kan hon bara se inom Guds vilja, med andra
ord, hon fattar att de utgör en del av det som Guds vilja förverkligar, och
darfor säger hon ja till dem, endast därf.ör. Om hon kunde göra dem till
föremål för sitt eget viljande, så vore hon icke längre förenad med Guds
vilja, ja hon vore följaktligen osalig. En själ som befinner sig i skärselden
betraktar allt vad Gud ger henne av glädje och lidande på samma under-
givna vis. FIon kan inte rikta blicken tillbaka på sig själv och uttala
önskemål för egen del. I stället är hon tillfreds med Guds anordningar.
Om hon i sin orenhet finge träda f.ram inför Guds ansikte, så skulle detta
bereda henne en värre plåga än vad tio skärseldar vore i stånd till. Hon
är alltså feÅig att underkasta sig vad som helst hellre ån att stå inför
Guds åsyn utan att vara renad helt och hållet. Att Gud nu använder den
renande elden som ett medel att befria henne från syndens rost, det upp-
fattar hon som en barmhärtighet. Hon har alltså ingen anledning att be-
klaga sig över det som hon blir utsatt för, tycker hon. Nej, hon beklagar
sig lika litet över Gud och Guds anordningar som om hon redan befunne
sig i det eviga livet. Hon ser ju hur kärleksfull Gud är då han ålägger
henne den smärtsamma reningen. Insikten om Guds barmhärtighet fyller
henne med djup tillfredsställelse, med innerlig fröjd, och dessa känslor
tilltager i styrka ju mer hon nalkas Gud. Men sin smärta och sin glädje
ser hon icke i sig själv utan i Gud. Det är honom som hon är inriktad på.

Själv har Katarina upplevat goarl:rt.L"ns renande makt redan här på
jorden. Derl av Ettore Yernazza och Cattaneo Marabotto sammanställda
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levnadsteckning, som återger så mycket av hennes egna uttalanden, be-
vittnar detta. Levnadsteckningen är, kanm an säga, en enda fortlöpande
skildring av hur man blir omskapad och förvandlad genom att älska Gud.
Vår kerlek till Gud förutsätter emellertid Guds kärlek till oss, och Kata-
Åna börjar därfor med att betrakta denna.

Katarina är gripen av den största förundran över Guds kärlek. Gud bemödar sig mera
för en enda själs skull än vad någon människa skulle bemöda sig för att vinna hela
världen, även om hon vore säker på att vinna hela världen. Det ser verkligen ut som om
han vore vår tjänare, menar Katarina, Med rätta borde man känna sig förvirrad över
att den ärorike Guden, i vars väsen alla ting, de synliga likaväl som de osynliga, inn6-
hålles, nedlägger sådan omsorg på den skapade varelsen. Och förvirrad borde man även
vara vid tanken på att människan så föga aktar vad Gud aktar. Vad gör människan i
själva verket med den dyrbaru tid, som hon ändå är i så stort behov av, med de för-
mögenheter, som hon skulle använda till att köpa paradiset, och med den själ som Gud
väntar på för att bli förenad med henne i kärlek? Ack, hon är så kortsynt! Om hon
kände till de olika grader av nåd som Gud vill föra henne till redan i detta livet, så

skulle hon, försäkrar Katarina, aldrig unna sig någon ro; fastmer skulle hon känna ett
sådant begär efter att uppnå den yttersta grad av fullkomlighet som Gud vill förunna
henne, att tillvaron förefölle henne odräglig, helvetiskt odräglig, och detta för hennes
brännande längtans skull.

Det är synden som skiljer människan från Gud. Människan skulle lida
outsägligt över en sådan skilsmässa, om hon hade någon klar insikt om
vad det är hon blivit skild ifrån och om hon älskade det som hon blivit
skild ifrån och sig själv som drager sådan skada av skilsmässan. Gud älskar
människan, mer än vad människan kan älska sig själv. Katarina tvekar
fördenskull inte att påstå:

>Om det vore möjligt att Gud kände smärta, så skulle jag med övertygelse hävda, att
Gud lider allramest över denna skilsmässa, vide mer än själen. Ty den som älskar mera,
han lider också mera av skilsmässan från den älskade, och då nu Gud älskar själen mera
än själen Gud, så skulle han sörja mera över att de är sLilda åt,>

Katarina finner det vara omöjligt att gengälda en kärlek sådan som
Guds. Om hon av karlek till Gud lede alla de kval martyrerna utstått och
helvetets plågor därtill, så skulle detta likväl på sätt och vis vara en föro-
lämpning gentemot Gud i jämförelse med den k:irlek och godhet som
Gud ägnar rrar och en av oss. Och om det är omöjligt att gengälda, så

är det naturligtvis också omöjligt att tillfyllestgöra.

Skulle den mot Gud begångna orätten kunna anses kompenserad, ifall ögat utgjute
så många blodiga tårar som det finns vattendroppar i havet? Förvisso icke! Den själ som
älskar Gud kan icke anse någon som helst plåga, någon som helst ångergråc vara för-
soning nog. Ångra och göra bot måsre hon, men hon aktar icke derta för någonting.
Kädeken kan icke ge akt på boten, hon märker bara den förolämpning hon gjort sig
skyldig till. Ifall hon skulle beakta boten mer än kränkningen, så vore det inte längre
fråga om gudskärlek utan om egeakärlek.
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Till att älska är den mänskliga varelsen skapad. Till en början menar
hon kanske att det är de för sinnena tillgängliga tingen som hon skall
slösa sin karlek på. Hon hoppas att finna sin mättnad i kärleken till
dem. Det kan hon emellertid aldrig. Oavbrutet löper hon vidare i för-
hoppning om att till slut kunna älska vad som är vårt, att. älska och kunna
bli mättad genom att älska det. Men det enda hon åstadkommer, det är
att hon bedrager sig själv och förslösar den tid som förunnats henne till
att söka Gud, det högsta Goda, som ensamt vore i stånd att. mätta hennes
äträ.

Ty det högsta Goda, eller rättare sagt det enda Goda, det är Gud. Allt det goda som

finns i henne själv eller i något annat skapat föremåI, säger Katarina, det är nämligen
Guds allena. >Om jag däremot gör något ont, så är det bara jag som gör det. , . IJtan
Guds hjälp skulle jag över huvud taget ingenting gott kunna göra, då jag, när det gäl-
ler att göra det onda, är värre än Lucifer. Allt detta ser jag alldeles klart och säkerr;
och t. o. m. om änglarna upplyste mig om att de såge någor gott i mig, så skulle jag
ändå inte tro dem, eftersom jag kla.rt inser, att allt det goda, det hör hemma i Gud och
ingen annanstans, medan det hos mig endast finnes brister så snart Guds nåd saknas
mig'>

Om det funnes en skapad varelse, vilken icke alls hade del i det gudom-
liga Goda, säger Katarina på ett annat ställe, så vore denna nästan lika
ond som Gud är god.

För att göra människan lycklig upptänder Gud i hennes själ en gnista
av den kerlek som han hyser till sig själv. Människan kan ju inte finna
sin lycksalighet och sitt väsens fullkomning i någonting annat än i den
absoluta Godheten. Nu har Gud människans lycksalighet i syfte, och
därför uppfyller han henne med gudskärlek. Denna kärlek har en re-
nande verkan, och Katarina varsebliver det. Från dag till dag har hon
känt sig mera uppfylld av kärleken, mera genomglödgad av den, och hon
har samtidigt förnummit hur den befriat henne frän alla yttre och inre
ofullkomligheter och förtärt dessa. Efter varje ny etapp i reningsverket
har Gud visat henne vari den tillintetgjorda ofullkomligheten bestått.

När kärleken har förtärt någon av ofullkomligheterna, först då visar hon den för
själen, heter det i biografien. Egentligen utgör varje brist och ofullkomlighet ett hinder
emot kärleken, ett hinder som kärleken måste undanröja, Själen måste själv önska alla
hinders undanröjande. >>Det var för henne ett behov>, vittnar biografien, >>att allt
framgent leva i den renhet som kärleken fordrade. Om något som måste utplånas fanns
kvar hos henne, så blev det likväl icke visar för själen. Hon kunde icke se det, och der
var henne icke förunnat att inskrida däremot eller över huvud taget sörja på något sätt
för sig s.iälv. Snarare var det som om alltsammans icke anginge henne,> Katarina är
övertygad om att en sådan passivitet från hennes sida är Guds vilja. liälv hör hon kär-
leken säga till henne: >Du skall trycka till ögonen invärtes, så am du icke en gång kan
se hur jag arbetar i dig, som vore det i dig; jry, vill nämligen i stället, att du skall vara
död och att varje skådande i dig må vara helt och hållet utslocknat, hur förträffligt det
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än månde vara. Nej, jag vill icke att du företager dig något slags sysselsättning där du

själv skulle intaga ett rum.>

Vad Gud har i syfte, det är att så småningom utplåna all bOjelse för
det skapade i själen, så att kärleken till honom fär breda ut sig där helt
och hållet.

Den i allt starkare mått ingjutna gudskärleken bränner bort allt djupare schakt av

den före{intliga orenheten; slutligen kommer själen att stå där i den renhet som den

mänskliga själen en gång blivit skapad i. Innan dess måste Gud emellertid förtära henne

invärtes och utvärtes, ja det mänskligz. varat måste till den grad förintas, att det icke

längre kan röra sig; som en död, känslolös kropp måste det bli. Hela det inre livet skall

dväljas i Gud och vara otillgängligt. Människan skall inte veta om det eller ägn;- det

någon uppmärksamhet. För sitt eget tanke- och viljeliv skall hon vara så främmande,

att det med rätta kan sägas att hon, när det gäller detta tanke- och viljeliv är blind'
döv, stum och utan smakförmåga. Inför yttervärlden skall hon ej heller reagera. >>Hon

måste vara så borttappad, att hon inte längre begriper var hon håller hus' FIon måste

vara berövad sig själv och förefalla de andra dåraktig. Folk måste förvåna sig över att
se en varelse som visserligen är till men ändå ingenting uträttar.>

Under inflytande av den alltmer stegrade gudskärleken företar själen

en omvärdering av allt. Hon är ju medveten om ett sådant verkande, en

sådan gudomlig kraft, att alla de ord om fullkomlighet, renhet och klar-
het, som hon måhända tidigare låtit undslippa sig, ter sig som idel saga

och overklighet i jämförelse med själva sanningen och verkligheten. >So-

len, som förut tycktes mig så ljus, förefaller mig nu mörk; vad som gjorde
ett ljuvt intryck på mig är mig nu bittert, ty all skönhet och sötma har
blivit f<;rdervad genom uppblandning med det skapade och förgängliga.>

Helt innesluten i det gudomliga hjårtat, helt gömd däri vill hon bli.

Alla bilder av de skapade tingen kommer ju att upplösa sig där och på det sättet bli
>gudomligt borttappade>. Det är därefter som hon längtar. Minnet av sig själv och

världen vill hon bli kvitt. Till världen skulle hon vilja säga: >Till det yttre må du göra

med mig vad du vill. Det inre må du emellertid lämna i ro. Jag kan ju inte och jag

vill ju inte och jag skulle inte vilja att mitt inre vore sysselsatt med någonting utom
med Gud. Det är han som har tagit det och gömt det så i sig själv, att det nu inte
längre vill öppna sig för någon varelse.>> I sitt inre kan själen numera inte se någon

annan än Gud. Ingen släpper hon in där, sig själv allra minst, ty själv är hon sin värsta
fiende. Hon är till den grad utplånad, att om hon ännu måste nämna sitt jag, så som

livet här på iorden fordrar det, ja om hon måste nämna sig själv eller hör sig nämnas
av andta, så kan hon inte annat än säga i sitt inre: >Mitt jag är Gud; jag känner intet
annat än denne min Gud.>>

Vi har redan använt uttrycket >själen vill>. Bättre uttrycker man det
rätta förhållandet, om man säker att Gud uppfyller henne med sitt eget

viljande. Det nya uppfattningssätt och sätt att älska som hon har, det
har ju Gud ingjutit i henne.
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Åt hennes förstånd har Gud givit ett övernaturligt ljus, med hjalp av vilket hon ser

mycket bättre och ser mycket högre ting än vad hon förut kunde se. Det är inte längre
nödvändigt för henne att först se det ene, sedan det andra, nej i ett enda nu kan hon

se alltsammans. Men ett övernaturligt förstånd av denna art får man först efter att ha

förlorat sin naturliga insikt. På samma sätt gäller det, att om människan förlorar det
egna viljandet, så börjar Gud verka i henne och låter framdeles ingenting annat vinna
inträde i viljan än vad som behagar honom.

Så småningom förintar gudskärleken allt, icke blott själens yttre, onda
del, utan även hennes inre, andliga, den som förut tillåtit sig egna tanke-
och viljeyttringar.

>>Vad tänker du på?>, säger den tyranniska gudskärleken till själen. >Allt vill jag

ha för mig själv allena. Tro inte att jag vill lämna det ringaste åt vare sig själ eller
kropp. Bådadera vill jag se nakna. Varken över eller under mig vill jag se någonting
som helst. Och vet, att alla synförnimmelser, känslor eller fullkomligheter som jag ännu
inte godkänt, de står under mig.> la,, zlla själar som kan vända sig till Gud, till dem
vänder sig Gud, och han förvandlar dem till sig själv, i det han befriar dem från dem
själva. Ingenting godkänner han, som icke är förintat på detta sätt utan ännu kan se

sig i sig själv. Gud vill vara ensam med sin kärlek i själen. Om gudskärleken hade någon
annan i sitt sällskap, så vore paradisets portar stängda för själen, ty dessa står inte
öppna för någonting annat än för den rena kärleken.

Slutligen har gudskärleken intet mer att utplåna. Själen är helt och
hållet uppfylld av den. Hon reagerar gudomligt. På sätt och vis delar hon
redan de saligas lott.

>O stackars förstånd, du är besegrat!>, utropar Katarina. >O vilja, vad du numera är
lugn! Ingenting annat vill du mer, nu då du är helt dränkt i mättnaden. O minne, helt
uppfyllt utan att vara sysselsatt och utan att ha uppmärksamheten riktad på någonting!
Äntligen har nu alla förmögenheterna mist sitt naturliga sätt att handla; de är helt och
hå1let fjättrade, och i det gudomliga eldhavet har de blivit upptända med sådant jubel,

att de redan förefaller vara saliga och förda till den efterlängtade hamnen. . .>

En människa som uppnått detta tillstånd är på jorden och ändå inte på
jorden. Hon har alla inre och yttre sinnen men kan inte mer bruka dem
som mänskliga sinnen. Så omdanad i gudskärleken är hon. Skulle hon ha
något mera att önska? Det är i varje fall icke Katarinas uppfattning:

>Jag finner genom min Guds nåd en tillfredsställelse utan näring, en kärlek utan
fruktan att någonsin upphöra. Tron förefaller mig vara fullständigt tillintetgjord och
hoppet dött. Det tyckes mig nämligen som om jag redan ägl.e vad, jag fordom trodde

och hoppades pät. Jas väntar mig ingen förening mer, eftersom jag utom honom allena

icke kan uppfatta någonting mer. Jag vet icLe var jrg är, och jag försöker icke heller
veta det, vill icke ens vett det, vill icke ha reda på någonting alls i det ämnet. Jag är
så dränkt i han omätliga kärleks källa, att det är som vore jag under vattenytan i ett
hav och icke kunde beröra eller se eller känna något annat på sidorna runt omkring mig
än vatten allena.>
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Världen måste förefalla helt likgiltig för den som blivit renad genom
gudskärleken. Katarinas biktfader avlyssnade en dag, utan att hon visste
om det, hennes samtal med Gud och hörde henne därvid säga:

>Herre, vad vill du att jag ännu skall göra här i världen? Jag ser icke, jag hör icke,
jag ätet icke, jag sover icke, jag vet icke vad jag gör och vad jag säger. Alla yttre och
inre förnimmelser är förlorade; jag finner hos mig själv ingenting rner, vad de andra
dock synes göra för sitt eget vidkommande. Alla hittar de någonting att göra, art säga

eller tänka, och jag ser hur de till det inre eller yttre fröjdar sig åt saker och ting.
Men jag är som något dött och lever bara emedan jag likasom med våld hålles kvar i
livet. Ingen varelse förstår mig, jag är ensam, fattig, okänd, naken, främmande och i
motsägelse till hela världen. Jag vet icke mera vad världen är, jag kan icke mera leva
med varelserna på jorden.>

Den rening som i skrift en Orn ,koirrrldroförlägges till livet i det hin-
sides, den utspelas enligt biografien redan under detta jordelivet. Om
biografien ger en sanningsenlig bild av Katarinas andliga utvecklings-
gårg 

- 
och vi har ingen anledning att betvivla att den så gör 

- 
dä fär

man draga den slutsatsen att den fromma kvinnan i Genua hunnit uppnå
den grad av gudomliggörelse som gör ett omedelbart inträde i den eviga
lycksaligheten möjligt. Levnadstecknarna ger oss ett gripande intryck av
hennes absoluta oberördhet inför de yttre skiftningarna. Dåtidens upp-
rörda italienska politik har inte lämnat ett enda eko i hennes skrifter. Inte
ens sitt eget själsliv vill hon ägna den ringaste uppmärksamhet. Det ser

ut som om Katarina endast hade blicken riktad på ett enda: på Gud, hos

vilken det, som aposteln Jakob säger, >icke äger någon förändring rum
och ingen växling av ljus och mörker>. Kanske bör det tilläggas, att en
sådan indifferens inför medgång och motgång icke för med sig likgiltig-
het för medmänniskors öde. Katarina utövade ju under decennier en stor-
artad barmhärtighetsverksamhet.

>Du befaller mig att älska nästan>, så talar hon enligt biografien till Gud, >och jag

kan bara älska dig allena och icke tillåta att något annat tränger sig in. Vad skall jag

alltså ta mig dll?> Hon får till svar: >Den som älskar mig, han älskar ocLså allt vad
jag älskar. Det är nog att du alltid är redobogen att göra det nödvändiga för din nästas

väl, för hans kropp och sjäI. Din kärlek år tryggtd gentemot de jordiska sympatiernas
fara, eftersom nästan därvidlag icLe älskas i sig själv utan i Gud,>

En längre Dialogmellan C"a 
""fr.r;alen 

har länge gällt som ett auten-
tiskt verk av Katarina men frånkännes henne nu allmänt. Den store fors-
karen Friedrich von Hiigel betecknar den som ett verk av Katarinas gud-
dotter, Battista Yernazza, en dotter till Ettore Yernazza. Icke desto min-
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dre återger Dialogen tankegångar och känslolägen som är typiska för
Katarina.

Författaren begrundar Guds kärlek och mångfaldiga välgärningar. Gud
upphör aldrig att göra oss gott, säges det; det ser ut som om han ej hade
annat att göra än att sörja för oss.

Själen har anledning att frlga >O Herre, vad är denna själ, om vilken du bemödar
dig så mycket och som du sätter så stort värde på? S.iälva aktar vi henne så ringa. Skulle
jag kunna få reda på orsaken till din stora kärlek till den förnuftbegåvade varelsen,
vilken dock beter sig så rebelliskt emot dig?> På denna fråga svarar Gud: >>Min kärlek
är oändlig. Jag kan inte annat än älska det som jag skapat, Jag älskade människan in-
nan jag skapade henne, med oändlig, ren kärlek, utan någon som helst orsak, och från
min kärlek kan jag inte utesluta va,d jag skapat och bestämt för min ära . . . Ingenting
finner jag som står mig emot utom den fÅa vilja som jag givit människan. Med denna
måste jag, för min kärleks skull, kämpa, till dess människan lämnat ut sin fria vilja och
givit mig den. Och när hon givit mig den, så skapar jag så småningom om henne genom
fördold påverkan. Jag ger henne inte till pris, förrän jag fört henne till det på fOrhand
bestämda målet.>

Som den utomordentligaste manifestationen av Guds kädek kan Kristi
återlösningsYerk betraktas.

Dialogens författare erkänner det: >O Jesus, vad har drivit dig från hirnmelen ned till
jorden? 

- 
Kärleken. 

- 
Vad har förmått dig att ta så många förf'å,iliga lidanden på

dig och att gå i döden? 
- 

Kärleken. Vad har föranlett dig att lämna dig själv som

fOda åt dem av dig älskade själen? 
- 

Kärleken. 
- Vad har förmått dig att till på

köpet sända oss den Helige Ande tiil vår styrka och ledning? 
- 

Kärleken, 
- Ja,

Dialogens författare måste konstatera ,tt av kärlek allena förnedrade sig gudamänni-
skan till den grad, att det inte var nog med att man inte höll Kristus för Gud 

- 
han

tedde sig inte ens som en människa längre.

Författaren har givit ett intryck av sin djupa ruelse över en i synder
förspilld tid och av sin förtröstan på den försoning som bjudes oss i Kris-
tus.

>En dag, när hon var hemma, såg hon i en vision F{erren Kristus, från huvud till
fötter överhöly'd av blod. Det tycktes henne, som om det från denna kropp regnade blod
över hela jorden, vart han än ginge. En röst sade till henne: 'Ser du detta blod? Det har
blivit utgjutet av kärlek till dig, såsom tillfyllestgörelse för dina synder,' Vid dessa ord
greps hon av stor kärlek till Kristus och på samma gång av djup förtröstan.>>

Liksom i skriften Orn sh,ärselden och i levnadsteckningen över Katarina
beskrives i Dialogen gudskärlekens renande verkan.

>O kärlekslåga i människan, vad gör du?>>, frågar författaren gudskärleken. >>Du

renar henne, så som elden renar guldet, och sedan leder du henne tillbaka upp mot det
måI, for vilket du skapat henne.>

Vid ett annat tillfälle är det Gud själv som talar: >Jag stiger ned med en hårfin
guldtråd, som är min förborgade kärlek. Vid denna tråd hänger en metkrok, som gri-
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per tag i människans hjfuta. Hjättrt känner sig sårat, men det vet ej av vem. Det är
bundet och fångat och kan icke röra sig, ja det skulle inte ens önska att det vore i
stånd att röra sig. Ty det drages av mig, dess slutmåI, fast hon icke förstår det. JaB,

håller emellertid tråden i handen och drager människan ständigt med så fin, genom-

trängande kärlek, att människan blir övervunnen och besegrad och ryckt utanför sig

själv.>

Gudskärleken har frarnf& allt en gudomliggörande verkan. Den ut-
plånar icke om icke för att ge nytt liv. Själens naturliga vara Ber så små-

ningom vika; i stället får hon ett sätt att. .vara och verka som är öyer-
naturligt.

Hon stannar kvar, heter det i Dialogen, i denna hemliga kärleks hav, vilket är så

stort att var och en som ger sig i dess våld går under däri och dör. Det överstiger ju
förståndet, minnet och viljan. För dessa förmögenheter, som nu drunknat i kärlekens

hav, vore allt annat, som kunde erbjudas dem, ett helvete, eftersom det rycker dem ur
deras egentliga vara, detta gudomliga vara som själen har blivit skapad för.

Även om Dialogen i ursprunglighet och kraft inte kan mäta sig med
skriften Ono skärselilen och levnadsteckningen, innehåller den dock utom-
ordentligt fina iakttagelser, och redan dessa tillförsäkrar den en betydande
plats i medeltidens mystiska litteratur. Man kan som exempel anföra detta
samtal mellan Gud och själen:

>Du ser solens strålar som är så fina och genomträngande att de mänskliga ögonen

icke kan betrakta den, ty de skulle då förlora sin synförmåga. Något liknande gäller om

strålarna av min kärlek som jag sänder in i människohjårtat. Människan förlorar på

grund av dem smak och syn för alla jordiska ting.
Hur kommer dessa strålar till människohjärtat?
Som pilar, vilka riktas hit och dit och hemlighetsfullt rör hjärtat, antänder det och

kommer det att sucka. Människan vet inte vad hon vill. Hon är sfuad * kärlek, men
hon kan inte avlägga räkenskap över sig själv, hon är överväldigad och ovetande.

Vad är denna pil?
En gnista av kärlek, som sänker sig ned i människan och mjukar upp hennes hårdhet,

kommer det att smälta såsom elden kommer vaxet att smälta och inger människan den

föresatsen att rikta all sin kärlek på mig. . .>

Det intryck som.en av gudskärleken förvandlad människa gör på om-
givningen skildras i ungefär samma ordalag som i levnadsteckningen.
Hon för ett liv som är ytterligt avvikande frän de andras och väcker
mer förvåning än uppbyggelse. Hon förefaller fattig, hon som ändå är
härskarinna i himmelen och drottning på jorden. Blott få kan förstå
henne. Till det inre åtnjuter hon stor frihet, och hon hyser ingen fruktan
för att något skulle kunna saknas henne. FIon har ingenting, och ändå
tycker hon att hon äger allt. Smaka tingen i denna världen, det kan hon
bara göra i den mån det är oundgängligen nödvändigt, och det nödvän-
diga tar hon in ungefär som ett slags medicin, utan njutning. FIon känner
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sig likväl alltid mättad och kan därför med likgiltighet betrakta den
timliga näringen. Gud är hennes styrka. Man kan icke skrämma henne
med helvetet eller locka henne med paradiset, ty hennes tillstånd är så-

dant att hon tar emot allt vad som vederfares henne ur Guds hand och
tack vare honom förbliver i frid. Hennes kropp, den är utan mänsklig
tröst och ur stånd att hjålpa sig. Andra måste hjälpa den. Gud måste i
hemlighet sörja för en varelse sådan som hon, annars vore hon lika över-
given som ett litet barn. FIon måste själv bekänna: >Jag vet inte längre
var jag år. Jag har förlorat vilja, kunskaper, minne, kärlek och all deras
krydda. Jag kan inte avlägga någon räkenskap över mig själv. Jag är
förvirrad. Jag kan inte se omkring mig var jag är; jag kan inte söka nå-
gonting och ännu mindre finna någonting.>

Tryggue Lund.ön

LANDSFLYKT

Blind är jag bara i mitt fosterland -I fjårran länder kan jag lyf.ta f.ritt.
min blick att skåda det, som ej år mitt, -men hemma trevar jag med hjalplos hand.

Långt från min hembygd hOr jag klang och ord -men dödstyst är för mig min egen trakt.
Är jag i landsflykt, har jag språkets makt -men stum beträder jag min fosterjord.

Jag ser! - Jag hör: - En flyktings nådebröd!

Jag talar: - Sand för längtans ökenvind. -Långt hellre leva döv och stum och blind
och veta: Jag'år hemma med min nöd,

och kanske f.är jagöppna mig till slut
för någonting som ingen mött förut.

Jobanna Scbuarc
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KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV

Katolskt skolväsende i USA
i stöpsleven

Alltsedan Georgtown, det första katolska
college i USA grundlades, var det präster-
skapet och de religiösa ordnarna som hade

hand om den katolska skoluppfostran i
Förenta Staterna. Alla konkreta detaljer
som hänger ihop med en skolas existens,

ordnades av biskopsstiften, församlingarna
eller ordnarna. Lekmännen, manliga som

kvinnliga, spelade 
- 

i den mån de över-
huvudtaget anlitades 

- 
en fullständigt

underordnad roll. Vanligtvis togs de bara

som ersättare för Ifuare ur det andliga
ståndet, ifall sådana inte fanns att tillgå
i tillräckligt antal, I jämförelse med sina

kolleger på offentiiga skolor var dessa ka-
tolska lekmannrldrarc 

- 
med få undantag

- sämre ställda, i synnerhet vad ekono-
min beträffar, vilket emellertid förde med

sig att de i allmänhet var besjälade av en

djupare kallelsekänsla.
Initiativet till de flesta katolska colleges,

yrkesskolor och universitet togs av manligt
eller kvinnligt ordensfolk, i en del fall
också av biskopar, som då ställde dessa

högre skolor under stiftets kontroll eller
anförtrodde dem åt religiösa ordnar. Blott
två högre katolska skolor, Calvert College
(New Vindsor, MD.) och Cecil College

(Elizabethtown Ky.), hade instiftats av

lekmän kort före inbördeskriget - 
men

de hade ingen framgång.
Edward J. Power anför i sin historia om

den katolska uppfostran i USA två skal for
denna situation: 1. Katolikerna menade att
katolsk skolundervisning måste lämnas av

präster och ordensfolk. De ansåg det vara
svårt, för att inte säga omöjligt att lekmän
kunde ge en katolsk uppfostran. 2. Präster-
skapet och biskoparna i sin tur hyste ett

slags misstro mot skolor som stod under
lekmannakontroll och det var just inte med
entusiasm som de vårdade sig om sådana.

Neil G, McCluskey SJ, författaren till ar-
tikeln i America (619 19tB), som här re-
fereras, fogar därtill ett tredje skäI, som

syns honom ha mera grundläggande be-
tydelse än de båda andra: de hinder som

uppstod då;av att den katolska kyrkan i
USA väsentligen bestod av immigranter och
folk av lägre socialgrupp.

De katolska immigrantfamiljerna hade

det besvärligt nog när det gällde att själva
,komma till rätta i det nya landet. De var
ofta illa sedda, ovälkomna, ja, fruktade hos

de infödda amerikanerna. Deras språk och
sedvänjor från den gamla världen gjorde
dem obehagligt främmande. Deras billiga
arbetskraft uppfattades som ett ekonomiskt
hot. Det faktum att de flesta av dem till-
hörde den romerska kyrkan ansågs som fara
för den dyrbart förvärvade friheten i det
>protestantiska> Amerika. De tyska hant-
verkare, irländsLa bönder, italienska lant-
arbetare och polska arbetare, som i största
utsträckning utgjorde den katolska kyrkan
i USA mellan 1840 och 1920, var huvud-
sakligen folk utan nämnvärd skolbildning

- 
till skillnad från puritanerna i New

England, som hade fört med sig en hög-
skoletradition, och de från Centraleuropa
inflyttade judarna, som fortsatte sin gamla

rabbinska undervisning,
I sin strävan att säkra sina barn en bättre

ekonomisk och social ställning tänkte de

katolska immigrantfamiljerna först och

främst på de möjligheter som affärslivet,
politiken, läkar- och juristyrkena eller också

prästkallet förde med sig. Lärar- eller pro-
fessorsbanan utövade däremot inte någon

särskild dragningskraft på dem. För en

högre, akademisk, vetenskaplig bildning
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hyste man på katolskt immigranthåll ringa
intresse, Inget under alltså att det fanns

så relativt få intellektuella bland katoli-
kerna och att de få som fanns överlämnade

åt de religiösa ordnarna med deras kollek-
tiva resurser att grunda och underhålla
högre skolor,

Lyckligt nog fanns det sådana manliga
och kvinnliga ordensmedlemmar - 

många

av dem med omfattade bildning och euro-
peisk uppfostran 

- 
som tog sig an den

högre undervisningen, en tung börda som

de tyvärr måste bära ensamma. Biskoparnas

och sekularprästernas alla ansträngningar
och alla de materiella resurser, som kunde
framskaffas under de av mirakulös katolsk
expansion präglade decennierna efter in-
bördeskriget, behövdes för att bygga kyr-
kor och elementarskolor. IJtan den stor-
artade insatsen från ordensprästernas, -brö-
dernas och -systrarnts sida skulle nog knap-
past någon högre katolsk skolundervisning
ha kommit till stånd.

På vilket sätt många av dessa skolor har
kunnat fortsätta att existera intill våra
d,agar ir en hemlighet av Guds givmilda
försyn. Det karga tillflöde av dollar, som

kommit den högre katolska undervisningen
till del, räckte knappast till för att säker-
ställa en blygsam exisrens för lärpersona-
len ur det andliga ståndet 

- 
hur skulle

det då ha rächt till för att locka också lek-
män över till denna lärarbana? Men detta
till trots måste man kanske säga, att hela
utvecklingen skulle ha fått ett Synnsam-
mare förlopp, om ordensfolket hade bemö-
dat sig att framskapa en kår av lekmanna-
lärare. Ändå fanns det under de svåra åren
fram till vår tid alltfler manliga och kvinn-
liga lekmän, som med samma hängivenhet
som ordensfolket undervisade i de katolska
skolorna. De har banet väg för de många

som följde dem i nyare tid och de många

fler som måste föl.ia dem hädanefter. Tiden
är förbi, då lekmannalärare btta var till
för att utfylla luckorna i lärpersonalen på

skolor som stod under andlig ledning 
-därom är alla numera överens.

Uppenbarligen har den stora tillväxten
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av katolska barn i skolåldern bidragit myc-
ket till denna förändrade situation. Vid
början av detta århundrade var i USA
l3tl722 elever inskrivna i icke-offentliga
skolor på låg- och högstadiet. Äten 19571

J8 hade detta antal stigit till uppskatt-
ningsvis t 408 000, varav 907" i katolska
församlingsskolor och andra katolska läro-
verk. USA:s undervisningsdepartement för-
utser, att elevantalet på icke-ofrentliga
skolor år 19 6t kommer att stiga till
6 840 000 eller 1,4,6o/o av det totala antalet
under college-nivån.

De högre skolorna inbegripna 
- 

som

också de undergått en enorm expansion 
-finns det vid de katolska skolorna numera

mer än 3I 000 lekmannalärare anställda.
Det betyder en lekmrn pä fyra andliga 

-en proportion som mest dramatiskt kommit
till synes sedan slutet av det andra världs-
kriget. Mellan ären 1946 och l9t6 växte
antalet lekmannalirrere vid de katolska
högre skolorn* frä.n 276s.till 14,092, en

tillväxt av mer än 400%o. IJnder samma

tid har lärarantalet vid högskolorna nästan
fördubblats, f.tän 3 752 till 6 897, och vid
colleges från 6 690 är 1946 till 12 965 Ar

19t6 
- 

alltså också här nära på en för-
dubbling.

Om katolska föräldrar i samma utsträck-
ning som hittills kommer att anlita katolska
skolor för sina barn 

- och i samma ut-
sträckning kommer ett betala för dem 

-måste man räkna med att bilden av skol-
situationen förblir densamma. Under de sju
senaste åren döptes 30% av alla i USA födda
barn i den katolska kyrkan. Sju miljoner
av barnen under sex år tillhör katolska
familjer. Varifrån skall lärarna komma, om
flertalet föräldrar vill sända dem i katolska
skolor? Säkerligen inte från prästseminarier

och ordensnovisiat, så riklig än tillväxten
av präst- och ordenskallelser må bli. Mellan
iren 1946 och l9t6 steg antalet lärare ur
det andliga ståndet tned 22,tT", men an-
talet lekmannalärare med 15 60/o . Liårord.-

narna har kunnat glädja sig åt en normal
tillväxt av kallelser, men de har inte 

-och kommer inte att ha 
- 

tillräckliga
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krafter för att motsvara efterfrågan av

lärare. Inskrivningarna i katolska elemen-
terskolor har ökat fyra gånger så fort som

antalet skolsystrar, som hittills utgjort
huvudstödet i systemet med församlings-
skolor.

Härtill kommer ännu en omständighet:
trots denna utökning av lärpersonalen ge-

nom lekmän och trots att katolikerna sedan

är 1946 har hopbragt uppskattningsvis två
billioner dollar för skolbyggen, besöker två
tredjedelar av katolska elever i läroverks-
åldern och mer än 4go/o av barnen i ele-

mentarskolåldern icke-katolska skolor, Men
problemet sammanhänger väsentligen med
bristen på lå'rarc, ej på byggnader, och här
syns en allt större övergång till lekmanna-
lärare vara den enda lösningen.

I de högre katolska skolorna har denna
utveckling redan framskridit längre än i
de skolor, som står under församlingarnas
eller stiftens ledning. För närvarande har
lekmannaprofessorerna, som verkar sida vid
sida med präster och ordensfolk vid många
av de ledande katolska colleges och univer-
sitet, blivit aktade medlemmar av lärar-
kåren. Vid många institutioner innehar lek-
männen stöne delen av lärostolarna och
med varje år ökas deras antal inom för-
valtningen. Vid Fordham University t. ex.

undervisar numera 133 jesuitpatrat och 42t
lekmän; Marquette University räknar 8J

lärare ur det andliga ståndet och 9t6 lek-
män. Båda dessa institutioner har leLmän
sorn vicepresidenter. Vid Georgtown Uni-
versity finns bredvid 71 jesuiter mer än tusen
lekmän anställda i lärarkåren och i förvalt-
ningen. Creighton University har 398 lek-
män och 76 ordensmän, Seattle lJniversity
146 lekmän och i4 präster som lärare.

Allt detta tyder på att en ny era inom
det katolska skolväsendet i USA har bör-
jat. Tiden av knapphet och osäkerhet, då

det bara fanns präster och ordensfolk som

lärarc, ä.r ett avslutat kapitel. Kvalificerede
lärare ur det andliga ståndet skall, om Gud
vill, även i framtiden 

- 
och det i till-

räckligt antal, får vi hoppas 
- 

stå till
förfogande för att prägle de katolska sko-

lorna med en solid religiös anda. Men även
bland lekmän bör alltflera kompetenta
krafter kunna vinnas 

- 
där finns redan

många som inte behöver stå tillbaka för
lärare ur det andliga ståndet ens när det
rör sig om den religiösa undervisningen.
Kort sagt: lekmännen kommer i USA att
inta en central ställning i den katolska
uppfostran i USA.

Det som närmast måste ske är att de

administrativa funktionerna vid skolorna
alltmera överlåts åt lekmän. I allt flera
församlingar spelar redan föräldrarna en

betydande roll som rådgivare vid handha-
vandet av skolans affärer, i synnerhet vad
nybyggen och finanserna beträffar. Stifts-
superintendenterna av de sex stiften i sta-
ten Ohio har rekommenderat sina biskopar
att anlita kvalificerade lekmän som hjälp
inom sina stifts skolråd.

Det finns ännu en hel del problem att
lösa beträffande lekmannalärarnas ställning
inom den katolska skolan, sluter pater
McCluskey, men så mycket är säkert: den

katolska uppfostran har upphört att stå

under en exklusiv klerikal ledning. Vi lever
i lekmännens tidsålder, Vi kan möta fram-
tiden med tillförsikt med tanke på att
mogna katolska lekmän kommer att göta
en hel insats i den stora uppgift som en

katolsk uppfostran innebär,

Salazt och kyrkan

I den katolskt orienterade amerikanska
veckotidningen The Comnonrueal QllT
1959) ger Francis E. McMahon en intres-
sanr överblick över den märkliga föränd-
ring som inträtt i förhållandet mellan stat
och kyrka i Portugal. FIan skriver:

Den spänning mellan kyrka och stat som

i fjol uppstod i Portugal var inte varaktig.
Två händelser, som nyligen inträffade, vi-
sar emellertid att premiärministern Antonio
de Oliveira Salazar fottfarande är irrite-
rad. Den första händelsen som väckte und-
ran hos portugiserna var dröjsmålet med
emottagandet av den nyutnämnde påvlige
nuntiens kreditiv. Nuntien hade anlänr i
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Portutal i början av detta år, men först i
juni blev han officiellt mottagen.

Den andra förbryllande händelsen skedde

då en katolsk präst, fader Perestrelo de

Vasconcelos, rektor vid en kyrka i närhe-
ten av Lissabon, häktades under föregivande
att han var med i en komplott mot rege-
ringen. Tillsammans med några andra per-
soner, som anhållits på samma gång, be-
skylldes han i allmänna ordalag för gyn-
nande av en kommunistiskt inspirerad sam-
mansvärjning, som skulle ha till syfte att
mörda ledande män ur regimen. Att han
sattes i samband med etc sådant skändligt
företag visar klart den växande nervosite-
ten hos en regering som inte var säker på

sin sak.

Just ett år innan hade biskopen av

Oporto, Antonio Ferreira Gomes, riktat sitt
berömda personliga brev till Srlazar, dir
han utförligt framlade sina anmärkningar
mot tillståndet i Portugal, Brevets innehåll
blev känt i Amerika fem veckor senare,

men månader gick (av ouppklarade skäl)
innan den amerikanska publiken fick veta
därom 

- 
och även då offentliggjordes blott

delar därav. En mera fullständig text visar
sig vara en av de kraftfullaste anklagelse-
skrifter mot en diktatorisk regim som för-
fattats av en katolsk prelat. Troligtvis var
det på grund av brevets personliga karak-
tär som biskop Ferreira Gomes talade på

detta ytterst frimodiga sätt.
Biskopen förklarade Iör Salazrt, att kyr-

kans goda namn kommer i vanrykte på

grund av hennes sammanblandning med
en regim som väckt så stor opposition. >Den
tungt vägande och tragiska realiteten är
den att kyrkan i Portugal håller på att
förlora sina bästa söners förtroende.> Kyr-
kans sak >>är förlorad i folkets, arbetarnas

och ungdomens hjärtan>>. Han framhöll att
somliga katolska ungdomsledare avsagt sin
post på grund av bombastiska tal från Sala-

zarvänliga prästers sida och att katoliker
lämnat kyrkorna när prästerna började tale
från predikstolen om valen.

Biskopen förkastade idden att trons och
rättvisans sak var identisk med regimens
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sak. >Jag anser icke dessa ting som iden-
tiska.> För att klarlägga denna punkt un-
derkastade han en adress av premiärminis-
tern en närmare granskning. >Genom lo-
giskt tänkande kom jag frulr, till den

exakta motsatsen av Eder Excellens ställ-
ningstaganden. Jag bekänner fnnkt, att ja,g

anser det som min plikt att hålla fast vid
den formella motsatsen av det Ni sagt.

Kanske jag tar fel, men jag tror att min
ståndpunkt är också kyrkans.>>

Salazar hade i sin adress sagt: >>att strejka
är 

- 
hos oss 

- 
en förbrytelse>. Enligt

den katolska läran, genmälde biskopen, är
det inte någon förbrytelse, Likaså till-
bakavisade han Salazars åsikt att staten har
fullmakt *t evgöra alla kontroverser mel-
lan företagare och arbetare: >Som frågorna
rörande löner, arbetsbetingelser och fördel-
ning av arbetets och produktivitetens fruk-
ter för närvarande ligger till, vad kan då
en enbart laglig rättvisa ha art göra?>>

Biskopen tyckte inte att regimen var
tillräckligt avpassad med hänsyn till det
sociala framsteget och de politiska spän-
ningarna, Social fred, sade han, beror på

två faLtorer: en rättvis fördelning av a,rbe-
tets frukter och allas deltagande i led-
ningen av de gemensamma angelägenhe-
terna. Inte något av dessa mål har förverk-
ligats i Portugal, och denna brist har sin
grund i felaktiga principer: >>Jag har alltid
med största uppmärksamhet lyssnat till de

ord som kom från Eders Excellens, men
jag fann där icke något tillfredssrällande
svar vare sig på det statsfilosofiska eller
sociologiska området.>>

En sund social ordning, fortsatte bisko-
pen, kommer inte därav att föte:aga'rna
visar sig patriarkaliskt sinnade, medan ar-
betarna på samma gång fiirblir utan ef-
fektiv rösträtt. >>Arbetarna kan inte tän-
kas gå i företagarnas ledband. De är inte
vana vid ett sådant {örmynderskap, och vi
måste medge att det är rätt så, hur socialt
förstående företagaren än må vara,> Men
inte heller staten kan överta skolmästarens
roll. Är staten då en uppfostringsanstalt?
>Det syns för övrigt som om överallt i



Katolska perspehtiu

den icke-totalitära väriden en sådan fel-
aktig uppfattning blivit förlegad 

- 
med

välgörande resultat på alla områden, i syn-
nerhet på arbetets.>

Biskopen talar erkännande om premiär-
ministerns finansiella talang, men han var-
nar för att anse ekonomisk stabilitet som

ett självändamåI, och han utdömer den

{orm av korporativ stat som förverkligats
i Portugal. >>Portugisisk korporationism var
(och ar) i själva verket ett försök att be-
röva arbetarna rätten att organisera sig.>

- 
Det är för denna plan man nu >söker

stöd hos den heliga kyrkan>>.

Prelaten klandrade bristen på politisk fri-
het i landet. Regimens polis >>syns in-
skränka landets politiska liv till administra-
tionen. Vi får emellertid icke därav dra
slutsatsen att det icke föreligger något be-
hov av art tänka politiskt eller att syssla

med politik. Den portugisiska medborgaren
är icke utan politiska dimensioner. >Den
ensamt viktiga och avgörande frågan för
stunden är denna: kan katolikerna eller
kan de icke utvecklas i politiskt avseende?

Det är det problem som ställes den portu-
gisiska kyrkan bic et nanc, på samma
gång som det är det stora och till synes

enda problemet för nationen.>
I slutet av sitt brev frågar biskopen

Salazat, om han skulle komma att göra in-
vändningar mot att katolikerna uppställde
ett undervisningsprogram beträfande den

kristna socialordningen, och om katolikerna
fick träda i funktion i den politiska sfären
för att förverkliga detta program. Biskopen
ville inte göra anspråk på särskilda favörer
för katolikernas del, men han ville efter-
lysa >>med all bestämdhet den respekt, den
frihet och den likställighet som tillkom-
mer alla anständiga medlemmar i varje
borgerligt samhä1le>.

Detta var den första allvarliga tvisten
mellan kyrka och stat sedan Salazar kom-
mit till makten. Ofiiciellt är Portugal inte
någon katolsk stat (som Spanien), men de

facto var relationerna mellan prästerskap

och regering fredliga och vänskapliga. Som-
liga präster understödde 

- 
antingen av

instinktiv sympati för auktoritära regimer
eller med tanke på de förföljelser som ide-
ligen drabbat kyrkan innan Salazar tog
makten 

- 
entusiastiskt det nuvarande

systemet med en tilltagande anda av anti-
klerikalism och avfall från kyrkan i prak-
tiken som oundvikligt resultat, Det som

biskop Ferreira Gomes ville klarlägga var,
att det kristna samvetet inte ser sig ställt
inför alternativet salazarism eller kommu-
nism, utan att det finns en tredje väg: en

kristen, demokratisk ordning. Salazar hade

alltid avböjt denna tredje väg,

FIan fortserte med atr förhålla sig av-
böjande. Sedan biskopens brev kommit till
offentlighetens kännedom (genom helt
okända kanaler), publicerade regimen ett
utförligt svar. Och i början av december
19J8 riktades från premiärministern själv
en varning >till katoliker som är kritiska
mot regimen>. >Det skulle kännas pin-
samt för mig>>, förklarade han, >att bli
tvungen till mått och steg mot prästernas

uppförande i namnet av en makt som är
lika laglig på sitt område.> Uppenbarligen
var det biskop Ferreira Gomes som han rik-
tade sig emot.

Patriarken av Lissabon, Manuel kardinal
Gongalves Gerejeira, ingrep kort därefter
i kontroversen. I en radioutsändning för-
klarade han, att religion och politik är wå
skilda ting och att >de yttersta förutsätt-
ningarna för mänskligt handlande härleder
sig från den andliga ordningen. Såtillvida
är det legitimt att säga, att det är den and-
liga ordningen som bedömer den världsliga
och inte tvärtom.> - IJtan att gå in på

närmare detaljer gav han därmed stöd åt
biskopen.

I januari detta ir utkom ett herdabrev,

undertecknat av alla biskopar i Portugal,
också av biskop Ferreira Gomes, Fastän av-
Iettat i en fredlig och konciliant form
betonade brevet åter de kyrkliga ledarnas
rätt att uttala sig också om världsliga ting
i fall de har betydelse även för den mora-
liska ordningen. >Hierarkien skulle svika
sin av Gud givna auktoritet om den för-
summade att klokt men fast förkunna den
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katolska läran med alla de fordringar den

ställer på det personliga livets område såväl
som på familjens, samfundets, politikens
och kulturens.> Brevet betonar, att det är
kyrkans sak att ta sig an de ringa och fat-
tiga. Den katolska aktionen som sådan har
intet att göra med den politiska, Enskilda
hatoliker som handlar på eget initiativ,
äger >>personlig frihet att hysa en awi-
kande mening gentemot varje politisk ide-
ologi>.

I det stora hela går herdabrevet inte så

långt som biskop Ferreira Gomes. Denne

hade klart klandrat den teoretiska grun-
den för Salazars system, Den gemensamma

deklarationen däremot framhåller, att kyr-
kans sociala program >icke nödvändigwis
pekar på misstag från statens sida>. Många
portugiser menar, att herdabrevet repre-
senterar en kompromiss mellan motsatta
åsikter hos biskoparna. Det är mycket möj-
ligt. Icke desto mindre har en bro slagits.

Hädanefter kommer de portugisiska biskop-
arna atr med vaksamt intresse följa fÅ-
gorna av social och politisk karaktär. Att
stillatigande godkänna Sa,lzzarc politiska åt-
gärder hör der förflutna till.

Kyrkan i Portugal håller uppenbarligen
på att från ett försvar av gamla och kon-
servativa former gå över till öppet stöd av

en demokratisk ordning med kristen prä-
gel. UtvecLlingen kommer att sLe gradvis,

men följderna blir snart uppenbara. Vad
som sker i Portugal kommer på liknande
sätr att h:inda i hela den spanska världen:
katolikerna håller på att lämna sina för-
domar mot demokretien, som de så ofta 

-av goda historiska skal 
- 

förväxlade med
jakobinismens röta. I Argentina, Columbia,
Cuba, Nicaragua och i andra latin-ameri-
kanska länder har förändringen redan skett
eller håller på att ske. Kanske man anmär-
ker, att ändringen kommer sent 

- 
rätt så

sent. Må vara, men den spanska världen
inträder i en ny fas av sin historia. Här
händer något av stor betydelse med viktiga
konsekvenser för framtiden.

Evangelischer Kitchent^g rgjg

När den nionde >Evangelischer Kirchen-
tag>>, föranstaltad av den evangeliska lek-
mannarörelsen i Tyskland, under augusti-
månaden sammanträdde i Miinchen, var det
första gången som en sådan sammankomst
avhölls i en landsända där huvudparten av

invånarna utgörs av katoliker. De mer än
40 000 permanenta deltagarna, därav minst
2i% ungdomar, samlades i tio arbetsgrup-
per kring bibelordet >I skolen vara mitt
folk>>, för arr befästa och fördjupa över-
tygelsen hos. alla att det för den nutida
protestantismen gällerutt vara en under
Guds herradöme stående församling där le-
vande personlig fromhec paras med gemen-

sam, ansvarsfull insats för kyrkan såväl som

för det offentiiga livets kristna ordning och
gestaltning,

Till skillnad med tidigare kyrkdagar räk-
nade man i Miinchen blott ett ringa antal
deltagare från den tyska östzonen. Blott
I 000 personer hade fått utresetillstånd av

de kommunistiska makthavarna.

Deltagandet i gudstjänsterna och bibel-
timmarna var mycket stort. Särskilt på-

fallande v* ^tt så många, särskilt unga,
begagnade det tillfelle till enskild bikt
som erbjöds av 17 pastorer i två kyrkor 

-ett tydligt tecken på att bemödandet inom
den tyska protestantismen att återuppliva
bruket av den enskilda bikten - 

)inte som

en frukt av tlna-Sancta-rörelsen utan som

en anknytning till det länge försummade
arvet efter Luther> 

- 
lönas med fram-

gång, Till alla deltagare hade en utförlig
handledning till bikt (med biktspegel) ut-
delats. Också ett annat tillfalle till person-

lig själavård, de s. k. själavårdande samta-
len, uppskattades mycket. De 30 manliga
och kvinnliga själasörjare som anlitats för
denna uppgift hade mer än nog att göra.

För rådsiikande i andra trängande livsvik-
tiga frågor hölls särskilda ställen för >evan-
gelisk rådgivning> öppna. Mest besökt blev
kiosken, d:fu f.rlgor angående konfessionellt
blandade äktenskap besvarades.

Det var också för första gången att på
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en sådan kyrkdag forhållandet mellan pro-
testantismen och den katolska kyrkan dryf-
tades i större utsträckning. Nya synpunkter
framträdde emellertid inte i referaten och
diskussionerna. Frågan är, om ett sådant
komplicerat och ömtåligt ämne överhuvud-
taget ägnar sig som föremål för diskussio-
ner på massmöten, I en del av inläggen vi-
sade det sig också klart att förutsättning-
arna för en saklig diskussion trots god vilja
saknades.

Men den gamla stridsandan, som tidigare
ofta framträdde, i synnerhet hos represen-

tanter för >Evangelischer Bund>>, och så

ödesdigert inverkat på relationerna konfes-
sionerna emellan, syns hos de flesta ha vikit
för en ärlig vilja till saklighet.

KNÄ

Mesopotamiska bidtag till tolk-
ningen av de första kapitlen i r:a

Mosebok

Tolkningen av de första kapitlen i Ge-
nesis har som bekant upprört sinnena under
de sista decennierna. Man har i dessa 

-som ett resultat av den wellhausenianska
skolans välkända metoder och teorier 

-velat se sinsemellan motsägande dupletter,
dvs. stycken, tagna frln olika källor och
traditioner och mer eller mindre lyckligt
sammanförda av en eller flera redaktörer.
Mot en sådan teori har man med skäl in-
vänr, att man inte bör bedöma dokument
som härstammar {rln epoker och kultur-
miljöer, vilka är så avlägsna från oss, på

samma sätt som mer eller mindre moderna

litterära alster utan med vägledning av
samtida litterära provalster, t. ex. Mesopo-
tamiens. Genesisbokens inspirerade och där-
för heliga karaktär strider inte alls mot
ett sådant studium, då inspirationen ju inte
utesluter, att den inspirerade förf*.taren
får begagna sig av de littefina metoder,
begrepp och språkbruk som var gängse i
hans omgivning. Hfu uppstår frågan: vil-
ken hjälp kan Mesopotamiens litteratur
lämna oss för en djupare och mera exakt

12 - ss3o7s Credo. 4o :e årg. Nr 4. 1959

förståelse av de första kepitlen i Genesis.

Det är detta intressanta och aktuella tema
som behandlats av salesianpatern Giorgio
Castellino, professor vid Roms universitet,
i ett mycket uppmärksammat föredrag vid
Påvliga Bibelinstitutet i Rom.

Ef ter att ha skisserat ämnets omfatt-
ning begränsade den lärde föredragshål-
laren sitt föredrag till tre problem: är
andra kapitlet i första Moseboken ett
konglomerat eller en sammanhängande be-

rättelse; i vilken relation står det å ena

sidan till der första och å andra sidan till
det tredje kapitlet.

Den komplicerade strukturen i början
av andra kapitel 

- 
som av några anses

vara utan motstycke i hela bibeln 
- 

har
en motsvarighet i t, ex. inledningen till
det sumeriska eposet Enumd elis och även
i andra dokument från antiken. De före-
givna >överflödiga> uttrycken och >mot-
sägelserna> i begynnelsedelen (2r 4-6) I&-
svinner, om man omsorgsfullt urskiljer
tre rumsuttryck, som här användes av den
av Gud inspirerade författaren: ercs, sadeb,

adamab, en distinktion, som har motsva-
righet också i de sumerisk-akkadiska tex-
terna. De förklaringar som åtföljer nam-
nen på de fyra floderna (2:11-14) och
som stör textens jämvikt, kan vara en icke
ursprunglig överlastning, såsom även andra
exeSeter redan har observerat. Djurens de-
filering inför Adam (2.t t9 f.f.) har till
uppgift att belysa den väsentliga skillna-
den mellan dem och mannen, för vilken
skapelsen av kvinnan, >en hjälp, en sådan
som honom (Adam) höves>>, framstår som
en nödvändighet. Av desse och andra
exempel framgår, am de föregivna >över-
flödiga> uttrycken och >>motsägelserna>

försvinner vid en närmare granskning med
vägledning av de orientaliska texterna. En
annan följd därav är art andra kapitlet
inte visar sig vara ett konglomerat utan
en enhetlig och i sina delar sammanhäng-
ande berättelse.

I vilken relation srår denna berärtelse
till första kapitlet? En analys av skillna-
derna mellan de båda kapitlen med hänsyn
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till de mesopotamiska texter som behandlar
skapelsen, visar att det andra kapitlet inte
i egentlig mening är en berättelse om ska-
pelsen (vilket vore en duplett av det
första) utan snarare en beskrivning av
världen efter det att skapelsen skett. Så-
lunda omtalas himlarna, som dock utgör
en väsentlig del av skapelsen, endast i för-
bigående i kapitlets början, medan de i det
följande helt lämnas åsido, Vidare påvisar
jämförelsen med sumeriska texter, såsom

Enki ocb uärldens afpbyggande, Gilgames,
Enkiilu och underjorilen, Hackans skapelse

m. fl., existensen i Mesopotamien av en

specifik litteraturart med ungefär samma

innehåll som andra kapitlet i Genesis. Man
kan därav dre den slutsatsen, att detta
kapitel är att betrakta som en text som

avser att beskriva det planenliga sättet hur
världsalltet uppbyggts och inte dess ur-
sprung. Det rör sig således inte om en

andra version av första kapitlet utan i viss

mån om en komplettering av detsamma,
Vilken är nu relationen mellan andra

och tredje kapitlet? Man har velat fram-
häva, att det här är fÅga om två skilda
berättelser eller >myter>, den ena om ska-
pelsen, den andra om Edens lustgård, vilka
skulle ha sammanfogats av en senare re-
daktör. Jämförelsen med ovan nämnda me-
sopotamiska texter ger däremot vid han-
den, att andra kapitlet behandlar förspelet
till det drama som framställes i tredje ka-
pitlet, dvs. att där ges en presentation av

perspektiu

>scenuppsättningen>, &tföLjd av presente-
tionen av rollinnehavarna, mannen och
kvinnan. De omtalade mesopotamiska tex-
terna har nämligen följande struktur: först
kommer en inledning som urgår från
tingens ursprung; därefter följer berät-
telsens huvudparti som beskriver antingen
det successiva ordnandet av dessa ting eller
en mytisk handling. Att indroduktionen
i dessa texter är förknippad med huvud-
partiet framgår klart av såväl berättelsen
som texternas tradition. Jämför man nu
den litterära konstruktionen av Genesis'
andra och tredje kapitel med de nämnda
mesopotamiska texterna kan man uppställa
följande ekvation: det andra kapitlet för-
håller sig till det tredje som de nämnda
introduktionerna hos de mesopotamiska
texterna till berättelsens huvudparti. Med
andra ord, det är i andra och tredje ka-
pitlet i Genesis ingalunda fråga om två
oberoende berättelser av olika ursprung
utan om två olika delar av samma berät-
telse, nämligen inledningsdelen till dramat
och själva dramat.

Enligt den lärde föredragshållarens ut-
redning utgör alltså de första kapitlen i
Genesis verkligen en enhet, som motsvarar
de stilistiska normerna inom den orienta-
liska litteraturen i antiken 

- 
normer som

visserligen är olika våra men därför inte
mindre konstnärliga.

(L'Osseruatore Romano.)
M. L-z
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Sven Stolpe: Stuilent -23.
Uppsala 19t8, Lindblads, Kr.
12t toll6t to.

I förordet till denna andra del av sin
självbiografi framhäver Sven Stolpe, att
han här som i första volymen (Ungd'om)
inte avser ltt 

^yIigg^ 
en bekännelse som

innefattar allt. Han går forbi >dels alla
småkonflikter, dels alla rent negativa upp-
levelser> och håller sig till det som synes

honom möjligen kunna intressera en lä-
sande allmänhet: >>min och min generations

bildningsgång>>.

Stolpe kan berätta. Redan första kapitlet
>Studentexamen> är en historia för sig

själv. Just före examen hände det ^tt fr-
dern lämnade sin familj, och på glädjen

över att ha hunnit bli färdig med de första
studierna föll således en djup skugga. Ätt
bli skild från fadern betydde för sonen

skövlingen av hemmet och därmed bort-
fallandet av det stöd i livet som han hit-
tills ansett som oumbärligt för hela sin

existens. Stolpe förfogar också över en rikt
flytande humor, vilket åter kan kontsate-
ras här. >>En natt på Nobelbiblioteket>,
ännu mera den kuriösa anställningen hos

Åkerlund som >svarsonkeb> förfelar inte
sin verkan.

Men den största behållningen ger den

detal;'erade framställningen av Sven Stol-
pes första möte med Stockholms kulturliv
på 2o-talet. Läsaren blir bekant med en rad
personer, som Stolpe kom i förbindelse med

eller som den tiden stod i förgrunden eller
nu innehar inflytelserika ställningar: Karl-
feldt, Ruben G:son Berg, \fieselgren, Curt
Berg, Georg Svensson, Carl Björkman, Olle
Holmberg, Eyvind Johnson, Nils Bohman
(Brusenbaum), Alf Ahlberg, Martin Lamm
m. m. Som kontakter i utlandet presenteras

Friedrich Gundolf, Ernst Robert Curtius,
Gide, Rainer Maria Rilke 

- 
i en säregen

situation.

Men man får inte tro att denna andra
del av Stolpes memoarer blott utgör en

stillsam och underhållande tillbakablick på

det egna livet och på tjugotalet. Förvisso
är den det och detta i ett levande perspek-
tiv, men den är på samma gång mycket
mer. Vi blir vittne till en ytterst intressant
och enastående utvecklingshistoria. Stolpe
känner sig som student i litteraturhistoria
vid Stockholms högskola inte tillfredsställd
av det sätt på vilket studier och seminarie-
övningar bedrevs. Därför söker han sig till
utlandet. >Det mesta i tjugotalets litteratur
och kritik saknade religiös eller metafysisk
horisont>>, det var >epigoneri>. Den svenska

samtidslitteraturen >hade inte någonting av

verklig vikt att skänka mig>. >Jag kunde
mycket väl ha anpassat mig efter ström-
men och blivit epigon eller naturalistisk
reportageskribent . . .>

Men situationen blev en helt annan när
han gjorde bekantskap med de båda pro-
fessorerna Friedrich Gundolf och Ernst
Robert Curtius i Heidelberg. >Jag hade
åter ställts inför större spänningar än jag
tidigare känt av. Här stod omkring mig
män som upplevde tillvaron på ett helt
annat, vida mer dramatiskt sätt än mina
lärare och kamrater hemma i Sverige. Var
det verkligen möjligt att vi där hemma var
utestängda från det väsentliga, att vi levde
i en förljugen eller blind idyll utan ett ar,^
livets verkliga realiteter?>>

Stolpes utveckling hade inte alls ett rät-
linjigt förlopp utan den gick i sicksack.
FIan anar att hans lärare och deras semi-
narier, hans kamrater och skrivande sam-

tida i Sverige inte kunde bjuda honom >>det
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väsentliga>>. Han ville >>spränga gränserna>>

och han lyckades därmed: i Heidelberg
besannades hans aningar. I George-lär-
jungen Friedrich Gundolf 

- Stolpe har
senare i sin George-bok försökt att närmare
beskriva andan inom denna krets 

- 
trif-

fade han på en representant för den obe-
tingade konstlidelsen och han greps av en-
tusiasm: >>När jag lämnade Heidelberg och
for vidare till Paris, var jag som berusad.>>

Men också denna position, där man till-
skrev konsten ett absolut värde, lämnade
han snart bakom sig. Genom rekommenda-
tioner av Ernst Curtius, den betydande
tyske humanisten, kom han i kontakt med
den franska litteraturen, den som slutligen
skulle bli avgörande för honom. >överallt
märkte jag under den franska förstånds-
kulturen en annan djupare erfarenhet som

hos oss i Sverige väl knappast ens existe-
rade . . . Jag kunde naturligtvis inte komma
ifrån att allt detta måste ha något att göra
med den katolska kyrkan.>>

Stolpe har en gång kallat sin konversions-
historia >banal>>. Den som Liser Stud.ent

-2J, dir de andliga ansatserna skildras, får
för första gången mera djuptgående upp-
lysningar om förutsättningarna till detta
steg 

- 
och de är på intet sätt >>banala>>.

Tvärtom, vi varsnar en redan då medveten
kallelse, varvid avgörandet, huruvida han
skulle följa sin begåvning för en skönlitte-
rär insats eller för en litteraturkritisk, spe-

lade en betydande roll.
Robert Braun

Sten Rodhe: Kyrkan ocb
skolan. SeÅen Ordet och kyrkan.
Lund 19t9, Gleerups. Kr. 3: J0.

Lektor Sten Rodhe är sedan länge känd
i vår pedagogiska debatt, där han alltid
förfäktat kristna synpunkter och ideal.
Han behandlar i föreliggande lilla skrift
den nya situation som uppstått sedan, ge-

nom förordningen av den I juli 19t8, de

sista sekelgamla banden mellan kyrka och
skola blivit upplösta: biskop och domkapi-
tel liksom präster har inte längre något
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ofiiciellt med skolan att göra. Llngt ifuän
att ha föregåtts av någon upprivande
>>kamp>> mellan de båda institutionerna har
denna förordning knappast ens avlockat
dem som berövats sina >privilegier> någon
resignationens suck. Utan reell betydelse
har dessa band varit av formell och tradi-
tionell karaktär, och den >>nya>> situationen
är egentligen långt ifrån a.tt v^rt ny, Den
verkliga skilsmässan mellan det sekularise-
rade samhällets skola och kyrkan eller, rät-
tare sagt, mellan denna skola och den
gamla kristna lärdomsskolan ligger åtskil-
ligt längre tillbaka i tiden, Och detta trots
att kristendomsundervisningen och morgon-
andakterna fortfarande finner en, om än
minimal plats i skolans liv.

Det är också omkring dessa båda, reli-
gionsundervisningen och >>morgonsamling-

arna>, som 6örf*ttarcn koncentrerar sin
uppmärksamhet. Men dessförinnan disku-
terar han, efter en hastig utblick över för-
hållandena i andra länder, den kristna sko-
lans vara eller icke vara. Han säger då ge-
nast ifrån, att han med denna menar den
konfessionella skolan, som varmt förordas
såväl av katoliker som av vissa lutheraner.
Själv avvisar han den, därför att han fin-
ner den >allmänna skolan>, dvs. vår nu-
varande skola med plats för kristet infly-
tande inom sina murar, bäst svara till vårt
samhälles aktuella situation. Hans motive-
ring är värd att lägga märke till, kanske
också att diskutera, Den är dels av princi-
piell, teologisk art: den konfessionella sko-
lan riskerar nämligen >att förvandla der
frigörande evangeliet till en stängande lag,
att förväxla evangeliet med en för en viss
historisk situation lamplig åskådning och
livsstil>. Dels är den också, vilket framgår
av vad som sägs längre fram, av praktisk,
ekumenisk natur: religionsundervisningen i
denna allmänna skola tvingar nämligen till
>att i och bakom de söndrade samfunden
söka den enade, odelade kyrka, som alla
kristna tror på>.

Det skulle föra för långt att här gå in på

författarens teologiska princip. Som ut-
tryck för ett typiskt lutherskt sätt atr ge-
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nerellt ställa lag och evangelium i motsats-
förhållande till varandra är den ju i viss

mån väntad. Kanske lägger man märke till
den därför att den fått en så medveten
plats i ett sammanhang, där den annars

vanligen inte återfinnes, inte ens som kris-
tet argument, Däremot kan man nog med
skäl fråga sig om >alla kristna>> verkligen
tror på. denna >>enade, odelade kyrka> ba-
kom de många splittrade samfunden, och
detta utan art däri inbegripa ortodoxa eller
katoliker, Genom författarens formulering

- 
In6g minst genom det lilla ordet >>enade>

som ju förutsätter ett verkligt uppnått re-
sultat av de kristna enhetssträvandena, fir
denna kyrka en konkret och reell karaktär
som den synes vara långt ifrån att ha inom
ekumeniken. Samma, enligt min mening
svävande användning av ordet >kyrka>,
återkommer för övrigt på tal om kyrkans
intresse för skolans kristendomsundervis-
ning. Författaren särter å ena sidan utan
vidare likhetstecken mellan >kristendom>
och >>kyrka>> och ger, å den andra åt kyrkan
rollen att övervaka att denna undervisning
är korrekt. Förutsätrer inte denna roll en
konkret rollinnehavare: en eller flera indi-
vider, ett eller flera samfund?

Har man svårt att följa förf attaren i
hans teologiska motivering för att awisa
den konfessionella skolan, skulle man lik-
väl lättare kunna göra så, om denna moti-
vering finge ett psykologiskt innehåll. Ut-
gångspunkten vore i så fall densamma,

nämligen det faktum som det sekularise-
rade samhället nu är. Det är i detta sam-
hälle som den uppväxande ungdomen till
dels lever och en gång helt skall verka. Den
kristna undervisningen och den kristna
fostran måste alltså gå ut på att göra den
skickad därtill. Man kan nog i den situa-
tionen ställa i fr|ga om det är klokt att
und,er bela skolgången hålla den kristne
ungdomen avskild från detta samhälle.
Många unga kristnas kriser och avfall torde
ha sin orsak i en alltför abrupt övergång
mellan dessa båda väsensfrämmande mil-
jöer. Man föwäna;^ sig kanske över att för-
fattaren utelämnat denna aspekt. I viss mån

är han inne på detta långt ifrån enkla
problem, när han, på tal om den >neutrala
kristendomsundervisningen>, alldeles riktigt
skiljer på olika åldersstadier. Den kristna
och kon{essionella skolan har säkerligen sitt
ber'ä:ttigtnde på lågstadiet. Inte endasr där-
för att barn i den åldern är mer aukrori-
tetsberoende, utan också därför att de då

inte vill, liksom inte orkar att avvika från
Sruppen, från omgivningen.

I den aktuella, tämligen unika svenska

situationen med en icke-konfessionell all-
män skola, som lämnar plats såväl för kris-
tendomsundervisning som för morgonan-
dakter, kommer helt givet diskussionen att
röra dels denna undervisnings och dessa an-

dakters innehåll, dels deras utformning,
liksom även lärarens kall. Författaren und-
viker i denna diskussion varje ytterlighets-
position. över huvud taget avvisande den

konfessionella skolan anser han att den all-
männa skolan bör ge plats åt kristet infly-
tande, såväl i undervisning som i fostran.
De både principer som därvidlag bestäm-

mer hans ställningstagande är de båda som
jag, hfu ovan, kallat den teologiska och den

ekumeniska. Detta gör att man även här
måste sätta samma frågetecken som tidi-
gare. Det torde vara alldeles möjligt för en

god lärare, som samtidigt är en stark per-
sonlighet och en fri människa, att balan-
sera mellan sin egen personliga övertygelse,

av viiken konfession den nu än är, och en

>objektiv> undervisning i kristendom och

kyrkohistoria, utan att förfalle till vare sig

proselytmakeri eller andlig bleksot. Nämli-
gen så långt som undervisningen är refere-
rande, t. ex. av katolsk nattvardslära till
skillnad från luthersk eller kalvinsk. Men
var, utom just i sin personliga tro, semman-

fattande hans tanke, vilja och känsla, skall
han finna den helhetsprincip som kan göra

det möjligt att i skolsamlingarna >ge me-
ning och sammanhang åt arbetet i de

många specialfacken, ge åt hela skolan en-
het och mål>? Det är nog sant, som för-
fattaren säger, rtt >hela vår kultur är så

osammanhängende>. Säkert beror detta för-
hållande till en del på att vetenskapsmän-
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nen stängt sig inne var och en på sitt om-
råde. Men kanske det också till en del beror
på den gamla och djupa boskillnaden mel-
lan tro och vetande, en specifikt protestan-
tiskt kristen företeelse men av vittgående
allmänkulturella konsekvenser.

På få sidor har författaren lyckats säga

mycket av stort intresse om alla dessa

problem. Inte minst fäster man sig vid
hans skrift, därför att den wingar till ef-
tertanke och lika djupt engagerar honom

själv som läsaren,

A. Rask

Ida Friederike Görres:
Der göttliche Bettler, Frankfurt/
Main, 1959, Josef Knecht. DM 8:80.

En nyskriven essaysamling av Ida Görres
är en händelse på den katolska bokmarkna-
den; hon är Tysklands sannolikt finaste
katolska skribent bland lekfolket. Den nya
samlingen behandlar utom Franciskus
många aktuella och brännande ämnen och
speglar författarinnans kamp med katoli-
cismens vardagsproblem.

I en fin studie behandlar hon Reinhold
Schneiders sista bok, hans gripande dag-
bok-Vinter i -V'ien och den store förtviv-
lan som där framträder. Vad innebär
denna den gode och lojale katoliken Schnei-
ders ångest- var den en verklig >otro>?
Schneider gör ingen hemlighet av sin själs

torka, sin känsla av ^tt var^ totalt ute-
stängd från mysterierna. Han skriver 

-och hela den tyska katolska världen drog
andan när boken utkom 

- 
>... mösste ich

von einem inneren Unfall sprechen, vom
Einbruch der dunkeln Vasser in einen leer
gewordenen Raum, einem Einbruch also

von unten her, '$7'as mich iiberrascht ist,
dass ich keine Bangigkeit empfinde, dass es

mich beruhigt, dort wieder anzulangen, wo
ich in Jiinglingsjahren war . , .>-alltså den

tid, då han innu inte var troende katolik!
Han känner sig >glida som en fisk genom
nätets maskot>; de som hämtat styrka ur
hans tro, anar inte hur oviss han själv nu
fu. Idr Görres menar nu, att likaväl som
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ungdomens troskriser är normala och nöd-
vändiga, så borde också mannaålderns vara
det: utan dem hamnar man i schablonupp-
levelser p7 ytplanet. Just därför att
Schneider gjort dessa nya kvalfulla upple-
velser, kan han tala med en sådan auktori-
tet; det finns de som nått långt längre än
han 

- 
helgon också 

- 
som känt långt

större vånda.
Intressant är att se, hur Schneider grips

av ett problem, som många aldrig ens

snuddar vid men som tillhör de för för-
nuftet olösliga: djurvärldens massmord av

känslolösa ,pp rater, >Vir brauchen nicht
weit zu gehen, benötigen weder Fernrohr
noch Mikroskop. Lesen wir nur ein Kapi-
tel iiber Parasiten, erinnern wir uns nur
der alltäglichen, schon oft erzählten Ge-
schichte von den Haien, die sich öber die
Valrosse werfen, von der Vehrlosigkeit der
Seehunde und der Delphine, vom Frosch,
der aufrechtstehend wie ein Mensch von
dem ihn umschnörenden Egel ausgesaugt

wird, von dem geheimnissvollen, aber ge-

wiss nicht schmerzlosen Untergang der
Saurier und der Mammute. . . Und das

Antlitz des Vaters? Das ist ganz unfass-
bar. . . Die grausigen (fast rnöchte ich
sagen tiickischen), die unergriindlichen
Möglichkeiten der Quälerei, die in unserer
Physis angelegt sind, öbertreffen nachgerade
meinen ärmlichen Glauben. Die Bewunde-

rung fiir die Zweckmässigkeit, mit der ein

Tier zut Vernichtung der andern ausge-

stattet ist, gtenzt an Verzweiflung>>.
Ida Görres menar, att denna upplevelse

av verklighetens innersta karaktär av stän-
digt förnyat lidande hör med till den
kristna existensen. Den som går förbi dessa

fasor, viker undan för sanningen.
Andra uppsatser behandlar den heliga

Teresa av Jesus-barnet - 
som fötfattarin-

nan tidigare ägnat en stor biografi 
- 

skilda
problem inom den katolska kulten samt den

katolske diktaren Verner Bergengruen,

som Ida Görres alltid satt så högt, men
som ännu inte blivit nämnvärt bekant i
Sverige.

Saen StolPe
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Villy Andreas: Deatsch-
lanil uor der Ret'ormation. 6:e be*-
betade uppl. Stuttgart 19f9, Dert-
sche Verlags-Anstalt,

Andreas' bok om förhållandena i Tysk-
land före reformationen är redan känd som

en av vår tids elegantaste och bist avvägda
historiska synteser. Författaren skildrar i
sitt första stora kapitel den enhetliga me-
deltida världsbildens sönderfall, lekmanna-
fromhet och folkreligiositet samt olika
kyrkliga strömningår. Det andra ägnar han
utvecklingskriser >von Reich und Terito-
rien in der Spätzeit der ritterlichen Kul-
tur>, det ekonomiska livet i städerna under
>>ungkapitalismens)) tid och ger en sociolo-
gisk analys av både stadens betydelse och
bondens livsbetingelser. Dec tredje kapitlet
behandlar kulturlivet 

- 
den tyska huma-

nismens situation vid reformationens ut-
brott, renässansstämningar i naturveten-
skap och naturfilosofi samt gotikens >Aus-
klang>.

Denna nya upplaga är genomgående för-
bättrad; särskilt bör märkas, *t förfrtt^-
ren först nu kan ta hänsyn till en nyare
litteratur som han i de närmast föregående
upplagorna inte hade tillgång till.

S. S-a

Sven Stolpe: Paul Claudel.
Stockholm 19f 9, Natur och Kultur,
Kr. 7: f0.

En av Sven Stolpes stora insatser i nu-
tida svensk litteraturkritik har varit hans

verksamhet att för svensk publik introdu-
cera de författerc, som i vårt århundrades
Frankrike behandlat en kristen motivkre*.
Av hans hand föreligger ett stort rntal
arbeten av detta slag och dec var väl där-
för självfallet att Natur och Kultur skulle
vända sig till honom för att få en kort-
fattad översikt över den i Sverige nära nog
totalt okände franske författaren och diplo-
maten Paul Claudels liv och verksamhet,
Stolpe har också gått till verket med all
den glOd och inlevelse som han är mäktig

och som han senast i sin Kristinaavhand-
ling givet ett så levande prov på,

På knappa 8i komprimerande sidor hin-
ner Stolpe med att teckna Claudels liv och
utvecklinS samt göra en fängslande analys

av hans verksamhet som poet och dramati-
ker, Som poet har Claudel efterlämnat ett
antal märkliga och sköna arbeten, vilka
inspirerats av genuina kristna motiv, men
hans huvudinsats som diktare ät fnmför
allt ägnad hans dramatiska arbeten. Större
delen av Stolpes bok är också ägnad en

redogörelse för och en analys av de vikti-
gaste bland Claudels dramatiska arbeten
slsom Töte-d'Or, L'annonce faite å Marie,
Le livre de Cbrhtopbe Colombe och Par-
tage de midi semt hans största vetk Le
soulier de satin, Av dessa har L'ennonce

faite å Mafie och Partage de midi uppförts
i Sverige medan de övriga än så länge är
ospelade, vilket väl delvis torde bero på de

oerhörda krav dessa dramer ställer både på

skådespelare och åskådare.

Anmälaren har dock något svårt att dela

Scolpes höga uppskattning av Claudel som

dramatiker. IJtan tvekan äger denne stora
egenskaper som diL.tare i sin gigantiska fan-
tasi, sin lidelsefulla intensitet och sin nära
nog f anatiska trosglöd, men i ett drama
som Le soulier de satin synes han dock stå
ganska främmande för de krav på klarhet,
sammanhang och formell fasthet, som är
oundgängliga för den dramatiserade dikten.

Mycket intressant är vad Stolpe efter
upplysningar i Claudellitteråturen hrr att
meddela om diktarens fOrhållande till Ar-
thur Rimbaud och Stiphane Mallarmd. Sär-
skilt hans samband med Rimbauds sällsamt
fascinerande diktning ger förklaringen till
mycket i Claudels egen lyriska produktion.
Också Rimbaud var en den poetiska para-
doxens man som från brutal ateism hade

fängslats av den kristna tron och erfarit
dess mystiska dragningskraft. Att Claudel
gripits av hans öde är lätt förklarligt, icke
minst av det skälet att hos bägge finns den
betvingande intensitet, som motståndslöst
drar läsaren inom sin troilkrets.

Det är glädjande att denne store kristne

t87
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fötfattare äntligen fått en kongenial skild-
rare och introduktör till den svenska publi-
ken. Både författaren och förlaget är att
gratulera till det lyckade arbetet.

l. P. Vieselgren

Dictionnarie de Spiritualitö. F*c.
XXV. Paris 19J8.

I det sistutkomna häftet av Dictionnaire
ile Sbititualitö är artikeln om Easton av

särskilt intresse för svenska läsare. Det rör
sig om den engelske benediktinermunk, som

i sin egenskap av kardinal av påven Urban
VI fick uppdraget att bedöma rättrogen-
heten i den heliga Birgittas skrifter. Hans
Defensorium S. Birgittae utgör ett positivt
ställningstagande, som bidrog till kanonisa-
tionsprocessens gynnsamma avslutning.

Uppgifterna om Ebionites har i samband

med Döda-havs-rullarna fått en ny aktua-
litet.

Som huvudartikel framstår Ecriture et
Yie Spirituelle. Bibeln presenteras som den

andliga bok vilken med all sin rikedom
innebär en enda visdomslära: att Gud kal-
lar människan att bli delaktig i den gudom-
liga sällheten. Bibeln vill bjuda oss den

omistliga näringen för vårt andliga liv. I
sin bild av bibelteologien från patristiken
till 1600-talet håller P. Dani€lou noggranr
isär den typologiska och den allegoriserande
tolkningen. Som klara kriterier för en ty-
pologisk exeges framstår exegetens hänsyns-
tagande till traditionen samt hans respekt
för ordalydelsen och textens sammanhang
med kontexten och med verkligheten. En-
ligt Danidlou kan typologien vandra i
Mattheus- eller i Johannesevangeliets spår,

den kan dessutom vara ecklesiologisk, mys-
tisk eller eskatologisk. Reformatorernas be-
tydelse för bibelns återupptäckande kom-
mer i rätt belysning genom att S. von
Dobschiitz citeras; denne säger, att medel-
tiden hade en kunskap om bibeln som i
flera hänseenden kan komme oss att rodne.
Bibeln var helt enkelt fundamentet till ve-
tenskapen och kulturen. En särsLild om-
sorg ägnas förhållandet mellan bibeln och
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det mystiska livet. Bibeln var för mysti-
kerna 

- bland vilka Johannes av Korset
och Marie de I'Incarnation framhävs -trons och livets norm och gav dem sam-

tidigt den rätta teologiska terminologien.
Protestantismen och anglikanismen blir inte
förbigångna, Slutligen framhåller artikeln,
att den inomkatolska bibliska förnyelse-
rörelsen i våra dagar blivit fruktbärande
för liturgien, för missionsarbetet, för den
andliga litteraturen och inte minsc för den

kristna förkunnelsen. Själva teologien hål-
ler på att bli mera biblisk iin vad den länge
varit.

Diclionnaire de Sfiiritualitö tycks ytter-
ligare höja sin redan från början höga nivå.

Ed. Scltelin Sl

Sven Vingedalt Den suarta
kon.sten. Tidig suensk boh-tryckar-
konst: Inhttnabelferiotlen 1483-
Ii00. Sthlm 19J8, Södermans Bok-
tryckeri. Kr. 8: J0.

Intresset för vackra böcker har under
senare år varit i ständigt stigande i vårt
land, något varom bl. a. de flitigt verk-
samma bibliofilföreningarna och deras pro-
duktion av eleganta tryck bär vittnesbörd.
I samband härmed har fackkunniga fors-
kare också skickat ut flera trevliga och
instruktiva böcker behandlande boktryckets
historiska utveckling under de århundraden
som gått sedan Johann Gutenberg genom

sin geniala uppfinning av gjutinstrumentet
gjorde det möjligt att framställa tryckta
böcker i stor skala. En sådan bok är den

för några år sedan av sällskapet Bokvän-
nerna utgivna boken Beftmda boktryckare,
författad av Nils Nordqvist. I denna fin-
ner man en värdefull översikt över den
europeiska boktryckarkonstens utveckling
fram till tiden omkring år 18,00. Där be-
handlas emcllertid icke det svenska bok-
trycket. Som ett kompiement till Nord-
qvists bok kan därför betraktas den lilla
behändiga volym vari den intresserade ama-
törbibliofilen Sven Vingedal skildrat gång-
en av det svenska boktryckets utveckling
från 1480-talets början fram till år 1I00,
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då den egentliga inkunabelperioden kan an-

ses vara avslutad.
Författaren har i huvudsak haft ett

ganska lätt arbete, ty de flesta större pro-
blem i vår äldre boktryckerihistoria har
funnit sin lösning genom Isak Collijns

djupgående forskningar, vilka omfattat
både de äldre boktryckarnas härkomst och

utländska verksamhet och deras arbete på

svensk mark. Helt naturligt var det böc-
ker för det kyrkliga livets behov som man

i främsta rummet tänkte på att anskaffa.

Det religiösa livet var tillvarons medel-

punkt, varomkring allt annat rörde sig.

Förf . meddelar en lista över de femton
svensLa inkunablerna uppställd efter Col-
lijns bekanta verk Sueriges bibliografi. Det
torde kunna intressera många läsare att här
få stifta bekantskap med de liturgiska tex-
ter som trycktes för den svenska kyrkans
räkning. Många av dessa ha bevarats blott
i ett ringa fåtal exemplar, vilka numera

räknas till de stora svenska bibliotekens
dyrbaraste skatter. Beklagligt är att åtskil.
liga exemplar säkerligen gått förlorade ge.

nom vanvård och glömska, Den vackraste

bland dessa böcker, Missale Strengnettse, en

av den berömde humanisten Kort Rogge
för Strengnäs stift beställd mässbok som

trycktes på Bartholomeus Gothans Stock-
holmspress finnes bevarad i endast två
exemplar. Det stora Uppsalamissalet, tryckt
av Johannes Snell, är alltjämt ofullstän-
digt så till vida att nio blad alltjämt sak-
nas. Förhoppningarna att man i någon av

våra samlingar skulle pätråfra de sahnade

bladen ha tyvärr ej infriats.
Vingedals bok kan anbefallas som en an-

vändbar handledning i vår äldre boktryc-
kerihistoria. Den som önskar en något fyl-
ligare orientering i ämnet kan finna en

sådan i bibliotekarien Hans Sallanders in-
nevarande år utgivna *rbete Medeltidens

boktryckeribistoria (Gebers förlag, inb. kr.
24:-), där man finner en bred och in-
nehållsrik framställning ev bokhistorien
från och med Gutenberg, kompletterad av

ett rikt och synnerligen instruktivt bild-

Auguste Valensin SJ,
Frob im Glauben. Betrachtungen.
Freiburg 19i8, Herder. DM lJ: 80.

Frob im Glauben är inte en betraktelse-

boh i vanlig mening. Den innehåller inte
betraktelser för andra utan författarens
egna meditationer och samtal med Gud
under avgörande år av sitt liv (1937-
1939). Först när man vet detta kan man
förstå bokens helt personliga karaktär och
litterära särart: den benådade prästen och
ordensmannen, den skarpsinnige f ilosofen

och författaren, den framstående kännaren
av skönlitteraturen och den berömde and-
lige vältalaren fasthåller här andliga er-
farenheter i dagboksnotiser, nedtecknade i
helgjuten >>muntlig skrift>> 

- 
som han

själv kallar det 
- 

utan korrekturer och
strykningar.

Valensins >älsklingsdevotion>> var den

heroiska hängivelsen till den himmelske
Faderns vllja, imitatio Palds, och hans

>älsklingsdygd> och >starka sida> en orubb-
lig tro, som blev för honom källan till den

>>hållning som son>), vilken utgör hans spi-
ritualitets väsen och som kom till uttryck
i >den akt av förtröstan> som han dagli-
gen riktade till Fadern i böneord härstam-
mande från pater Claude de la Colombiöre.
Hiin till Fadern och utifrån Fadern kom
han till Jesus Kristus och hans heliga mo-
der, till vilka han ständigt återvänder i
sina meditationer och som han ägnade -naturligtvis olika dll art och grad 

- 
en

kärlek och en vördnad som kan betecknas
som hans fromma själs särskilda karisma.

Som praktisk frukt av hans hängivelse
till Fadern genom Sonen i den Helige Ande
uppstod ett osjälviskt nit att tjäna män-
niskorna, att till dem genom sitt livs strål-
[raft och sin apostoliska verksamhet för-
medla Guds kärlek och godhet. Själv glad

och med tröst i tron, trots perioder av

andlig torka, som hemsökte hans kontem-
plativa liv, bemödade han sig att hjälpa
även andra fram till en trosglädje som holl
stånd mot livets alla lidanden och ödes-

skickelser och inte ens räddes för döden.
Det är påfallande hur ofta och självklartmaterial, O. 'Vieselgren
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Valensin mediterar över döden och med

vilken öm, äkta mänsklig familiaritet han

också bortom graven var förbunden med

sina föräldrar och syskon, sina släktingar
och vänner.

översättningen från det franska origi-
nrlet (La joie ilans Ia foi. Paris, Aubier,
Ed. Montaigne) är välgjord. Vad man vid
läsningen ofta saknar är ett större antal
fotnoter, utan vilka många ställen blir
delvis obegripliga. Likaså fattas uppgifter
om peter Valensins liv och levnadsgärning,
vilket gör att läsaren inte kan få en rätt
uppfattning av författarens betydelse 

-en brist som även en noggrann läsning av

hans meditioner kan häva blott till en ringa
del.

H. Bleienstein Sl

Ottilie Mosshammer:
Priester uncl Frau. Freiburg 1918,
Herder. DM 18: J0.

Författarinnan vågar sig på ett svårt
ämne, men hon behandlar det med så stor
skicklighet, takt och sakkunskap att man
måste ge verket fullt erkännande. Det
överträffar betydligt allt som vi hittills
läst om detta ämne. Här skulle man kunna
tala om en handbok som man inte bara
läser utan åter och åter vänder sig till och
där man på grund av den översiktliga dis-
positionen och med hjälp av det förträffliga
registret fort finner sig till rätta.

Sedan frågeställningen framlagts be-
handlas först i tre stora avsnitt >Priester-
tum>>, >Frauentum> och >>Die christliche
Frau>>. Särskilt värdefulla är framställ-
ningen av kvinnans och flickans särart
och det ojämförliga avsnittet >Der Brun-
nen von Sichar>> (Kristus och kvinnan),
medan de följande avsnitten, >Maria 

- 
die

ewige Frau>>, >Die Frau in der Kirche>,
>>Die Frau in der Geschichte der Kirche>,
ur dogmatisk synpunkt gör ett svagare in-
tryck; i avsnittet om Maria saknas i viss

mån den annars så välgörande diskretionen,
Bokens egentliga styrka koncentreras

emellertid till den andra, helt praktiska de-
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len: >Veltstand, Ordensstand und der
Priester>, >Begegnung zwischen Priester und
Frau>, >Zusammenarbeit zwischen Priester
und Frau>>, >Priester und Familie>. Här
gör sig författarinnans erfarenhet fullt gäl-
lande, hon må nu tala om den gifta kvin-
nan och det hon väntar sig av prästen eller
om ordenskvinnorna och deras berättigade,
så ofta ouppfyllda önskningar visavi präs-
ten eller om hushållerskan i prästgården
eller om församlingssystrarna, eller hon må
klokt och taktfullt behandla det vanskliga
ämnet om mötet mellan prästen och kvin-
nan i allmänhet. Alltid säger hon saker av

vikt, inte så sällan sådant som ofta förbi-
ses.

Författarinnan vänder sig till hvinnorna
för att lära dem förstå prästkallet, dess

uppgifter och svårigheter, men på samma

gång också till prästen för att väcka
srörre försråelse för kvinnan och för det
som hon väntar sig av honom. Därvid
bringar hon bredvid kända, överskådligt
sammanförda erfarenheter och insikter
också överraskande nytt, goda, stimulerande
tankar som annars inte så lätt förs fram till
prästerna och som de borde lyssna till 

-fast det är så mycket att man vid läsningen
frågar sig, vem i all världen kan hålla allt
detta i huvudet och ändå leva?

I varje fall kan denna bok inte bara

rekommenderas som lektyr utan det vore
önskvärt att varje präst läste den upp-
märksamt och med pennan i handen för
att tillgodogöra sig dessa talrika, värde-
fulla tankeställare.

R. Goll SI

Johannes Brinktine: Die
Lebre aon iler Menscbtaerilung and
Erlösung. Paderborn 19t9, Schö-

ningh. DM tt: lo.

Professor J. Brinktines dogmatik, vars

första del Die Lehre uon Gott utkom i två
band l9t3 och 19t4 (jf.r Credo 1953t 228;
19J4r148), framskrider i lugn takt. 19ii
f.öljde Die Lehre aon der ScböPfung (DM
20:-), som behandlar skapelsen som akt
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och som verk: andarnas immateriella värld
och människornas materiella-kroppsliga;
gränsfrågor mellan naturvetenskap och teo-

logi skänkes särskild uppmärksamhet. Die
Lehre uon d.er Gnatle, som publicerades

1917 (DM 16:-), framställer den La-
tolska läran om trod och nåden i nära
anslutning till Augustinus och Thomas och
den thomistiska skolan. Denna framstä11-
ning är särskilt välkommen, emedan det
här rör sig om ett av de ämnen som står i
centrum för det ekumeniska tankeutbytet.

Det. 19J9 utkomna bandet innehåller
kristologien, dvs. läran om mandomsanam-
melsen, om I(risti person och väsen och
hans frälsningsverk. Av de moderna kristo-
logisha kontroverserna inom den katolska
teologien observeras särskilt frågan om
I(risti självmedvetande och hans mänskliga
jag. De kristologiska teorierna inom prote-
stantisk teologi lämnas obeaktade.

Hela verket är först och främst avsett för
teologistuderande. Som första introduktion
i den traditionella skolteologien kan det
göra goda tjänster.

v. s.

Actes de Ia V" Confärence inter-
nationale de Sociologie religiease.
Louaain 1956. \ol. I. Yocation d.e

la Sociologie religieuse. Sociologie
des Yocations. Vol. II. Paroisses ar-
baines, paroisses raroles. Tournai
19i8, Casterman. Bfr. 8i per vol.

De båda volymerna innehåller akterna
till den femte internationella konferensen
för religionssociologi, som avhölls i Lou-
vain den 3l atg.-2 sept. 1916. Initiativta-
garen till dessa sedan tio år regelbundet
återkommande konferenser, kanik Jacques
Leclercq, professor vid Katolska universi-
tetet i Louvain, hör själv till de främsta
representanterna för denna relativt nya
specialvetenskap, som ILr en allt större
betydelse när det gäller att lösa de teore-
tiska och praktiska problem som skapas
av den moderna sociala utvecklingen också
på det religiösa och pastorala området.

För att kunna ge en tillförlitlig vät-

ledning måste religionssociologin själv nog-
grant bestämma sitt speciella forsknings-
område, utstaka vetenskapligt planlagda
forskningsvägar och -metoder och slur-
ligen allt klarare bli medveten om den be-
gränsning som en sådan specialsyn inne-
bär. Det är sådana frågor som i första vo-
lymen behandlas ^v J. Leclercq (Les

grandes dtapes), J. Labbens (Orientations
et convergences) och G. le Bras (Les
dtapes futures), medan F. A, Isambert
undersöker frågan huruvida det är möj-
ligt att härutöver en renr beskrivande
framställning av de religionssociologiska
fenomenen eller en systematisering av hit-
hörande statistiska data tillämpa även so-

cialpsykologiska rön. Illustrationsmaterial
till sådana kvalitativa studier lämnas av

V. Pickering (Quelques rdsultats d'inter-
views religieuses) och Jacques-J. Dumont
(Sondage sur la mentalitd religieuse d'ou-
vriers industriels en rIflallonie).

I andra delen av första volymen erbju-
des de på kongressen framlagda studierna
beträffande präst- och ordenskallelsernas
olika sociologiska aspekter i olika länder:

J. Dellepoort för Holland, Th. J. Harte
för USA, F. Boulard, Mme Perrot, M.
Kauffmann och J. Labbens för Frankrike,
P. Tufari och S. Burgalassi för ltalien,
A. A. Martins för Portugal, L. Dingemans
för Belgien. De kvinnliga kallelsernas so-

ciologi 
- 

som hittills inte studerats i
samma utsträckning som de manligas 

-belyses i ett särskilt kapitel av E. Collard
(L'6tude sociologique des communaut6s re-
ligieuses fdminines et de leur recrutement)
och H. Dekkers (Les vocations religieuses

fdminines aux Pays-Bas),

Fackmännen och de enskilda forsk-
ningsgrupperna har sin särskilda uppmärk-
samhet riktad på de problem som den mo-
derna sociala strukturen för med sig i av-
seende på försam,lingssjälavården både i
stad och på land. Specialister från olike
länder redogör i andra volymen för sina

motsvarande specialscudier, arbetsmetoder

och resultat på det vetenskapligt teoretiska
och det pastoralt praktiska planet. De en-
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skilda referaten ordnas under rubrikerna:
Församlingen inom stadens ekologiska

struktur, Stadsförsamlingen som social

grupp, Planläggningen av stadsförsam-

lingar, Den morfologiska ramen av lands-

församlingen, Planläggningen och återbe-

folkandet av landsförsamlingen.
I.G.

Heinz Schiitte: Um die

V iederuereinigung fun Glauben. 2:a,

uppl. Essen 19i9, Fredebeul & Koe-

nen.

Så stor är längtan efter enheten hos de i
tron skilda kristna bröderna, att denne bok

inom mindre än ett år fick komma ut i
två upplagor. Förf. vill skriva för alla. Med

en sådan målsättning kan vissa förenklingar
i framställningen försvaras. I själva verket

tar Schiitte mest hänsyn till den del av

den evangeliska kristenheten' som står ka-
tolska kyrkan nära. Dessutom går han inte
in på den reformatoriska trons kanske far-
ligaste mänskliga följd: en viss indifferen-
tism, som blev utlöst, då Luther överbe-

tonade den subjektiva frälsningsvissheten

och sakramentens förkunnelsekaraktär, och
som blev utbildad, då Schleiermacher drog
en gräns mellan tro och vetande. De dog-
matiska skillnaderna får däremot en nog-
grann behandling. Förf. stannar inte vid
formlerna utan söker sig fram till deras

djupare mening. Samtidigt bjuder boken

med sin enkla samtalston kerygmatisk teo-

logi i ordets bästa bemärkelse. Framför
allt är Schötte på det klara med, att en

ftamttdt återförening lika litet kan åstad-

kommas utan teologi som den kan nås med

teologi allena. Enheten skall vara frukten
av både kontakten människorna emellan

och av Guds nådiga svar på samma män-
niskors botfärdighet.

\V. K.

Erich Ptzywere,: Alter and
Neuer Bu.nil. Theologie der Stunde.

Vien 1916, Herold.

När denna recension publiceras, ingår
Erich Przywara i sitt åttonde decennium,
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Hans födelsedag förtjinar i hög grad att
nämnas, ty Przywara hOr till mästarna, när
det gäller att ut ifrån Jesu Kristi uppen-
barelse bedöma världen med all dess gåt-
fullhet. I sin bok om Gamla och Nya för-
bundet ställer han dagens läge i bibelns

belysning, för a,tt hjälpa dagens släkte att
bemästra sina uppgifter under vägledning
av Guds ord.

Boken har framgått ur teologiska före-
drag, som hållits under de sista krigsåren' I
krigets fasor skönjde Przywara djupare id6-
historiska processer. I bibelns ord fann han

Ordet. Bokens fulla betydelse framträder
mot bakgrunden av modern teologi. Vissa

bibelteologer stannar vid en företrädesvis
filologisk behandling av bibelordet. De visar

sig oförmögna att sätta Guds ord i sam-

band med dagens konkreta situation. Andra
låter sig duperas av ett vetenskapsbegrepp,
som utestänger ett på tron grundat om-
döme från strängt vetenskapliga samman-
hang. I motsats till alla dessa bedriver Przy-
wara en biblisk teologi, som är lika strängt
vetenskaplig - 

dvs. härledes ur redovis-

bara principer och tillämpar f asta meto-
der 

- 
som den ut ifrån tron talar till

nuet. I en tid då vissa teologer avböjer en

>>aristoteliserad> medeltida teologi, Iör att
i stället ge vika för empiriska vetenskapers
metodiska krav, blir den efterbibliska teo-

logiska utvecklingen för Erich Przywara
ledtråden till Guds ord i bibeln. Han vand-
rar därmed på ett nytt sätt i Thomas' av

Aquino spår, Hur inträngande Aquinatens
frågor och distinktioner än har varit, hur
>>rationella> hans satser än ser ut, syftade
han dock med all sin teologi till et reductio
in nysterium 

- 
till att låta mysterierna

vara mysterier. Przywata, vill tvärs igenom
ett abstrakt begreppsspråk nå tillbaka till
bibelns på en gång åskådliga och ogenom-
trängliga talessätt. I motsats till vissa kret-
sar, som gärna skulle vilja >>avmytologisera>>

de bibliska berättelserna 
- 

upplösa hän-
delsernas och ordens symbolik i historiens

och begreppens rationalitet 
- 

bekänner sig

Przywara till bildernas och liknelsernas pri-
mat. Visserligen är Kristus Guds Ord, men
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han är - 
för att tala med Paulus 

- 
även

>>den osynlige Gudens bild> (KoL ltlt).
Kristi budskap måste i dag arbeta sig

fram till många som har förlorat kontak-
ten med gammal kristen tradition, Ptzy-
wara kan här visa vägen. Sjuttioåringen
lär oss, hur den kristna förkunnelsen måste

söka sig till själva källorna, hur den bör
utgå från kyrkans lärodokument (om vilka
Przywart håller på att utarbeta ett nytt
verk) och från bibeln.

v. K.

Jean Paillard,: Fyra euan-
gelister, llra uhldar. Stockholm
1918, Natur & Kulrur. Kr. 9: i0.

Den utveckling som länge pågått inom
den gammaltestamentliga bibelkunskapen
har nu också sträckt ut sig till Nya testa-
mentets skrifter. En mängd nya problem
har stäl1ts, helt nya, värde{ulla lösningar
har givits. Några av dessa undersökningar
av evangelierna relererar pater Paillard i
sin bok. Mästerligt för han fram de indi-
viduella särdragen hos de fyra evangelis-
terna. Så skickligt, att man grips av läng-
tan efter en översättning som inte drar sig
för att återge dessa fyra föfiatutes olit-
terära, inte sällan tafatta försök att skildra
vad de har sett och hört. Pater Paillard
öppnar nya möjligheter för en givande bi-
belläsning.

R. Vtr',.

Jean Dani6lo u: Döilahaus-
rullorna ocb kristendomens ur-
sfrung. Stockholm 19i9, Petrus de

Daciaföreningen. Kr. 8: 
-.

En 1ättläst, bibelteologisk förklaring av

Qumramfynden. De ger oss en hittills
okänd inblick å ena sidan i evangeliernas
härkomst, å andra sidan i Kristi person

och verk såsom varande något helt nytt,
omöjligt att deduceras ur något föregå-
ende. Förf. avslöjar med stor sakkunskap
definitivt de sensationshungriga skribenter
som velac utnytcja Qumramfynden som
vapen mot kristendomen.

R. W.

Neues Testament, ibersetzt wd
erklärt von Otto Karrer.3:e
uppl. Miinchen 1959, Ars sacra,

Med sin översättning av NT presenterar

Otto Karrer ett verk av rang, dock helt i
traditionell stil. Texten är g1ättad, egen-
arten hos de fytt evangelisterna kommer
därför inte riktigt fram. Det känns starkt
t. ex. i början av Markusevangeliet. När
originalet inte ordagrant översättes, gfu nL-
got av dess kraft förlorat. Joh, 1: I låter
sålunda här: >>Im Anfang war das Vort,
das Vort, es war bei Gott, Und alles ist
durch es, nichts ohne es geworden, was

geworden ist.> Ordagrant låter det: >Im
Anfang war das Vort, und das \Vort vrar

bei Gott, und das Vort war Gott. Dieses

war im Anfang bei Gott. Alles wurde
durch es und ohne es wurde auch nicht
eins, was geworden ist.>

I Uppenbarelseboken placerar K*ret pi
många ställen korta förklaringar inom pa-

rentes i själva bibeltexten, I noterna finns
en stor rikedom på förklaringar och hän-
visningar, bl. a. också till Qumramfynden
och utombibliska Jesus-ord, En kronologisk
tabell, en översikt över vad som är gemen-

samt hos de fyr:- evangelisterna och fram-
för allt ett alfabetiskt sakregister över NT:s
teologiska innehåll förråder en mästare på

området.

R.12.

Ferdinand Valentine
OP: I bönens förgård.ar. Stockholm
19i8, Petrus de Dacia förlag. Kr.
1l: 

-ll4t 
to.

Boken innehåller 
- 

i sober översättning
från det engelska originalet 

- 
en brev-

växling under det senaste världskriget mel-
lan dominikanpatern Valentine och en ung
lärarinna, sorn kallar sig Teofila. Paterns
brev, som cirkulerade bland hans vänner,
har karaktären av små avhandlingar för
nybörjare om bönen, dess andliga förur-
sättningar, olika former och praktiska ut-
övande. Men genom att dessa >avhand-
lingar> på samma gång är svar på Teofilas

t9t
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brev, fulla av vardagens konkreta upple-
velser, frågeställningar och svårigheter, blir
framställningen inte verLlighetsfrämmande.

- 
Alla som vill vårda sig om ett ordnat

och fruktbärande b<ineliv kan ha stor nytta
och glädje av att sälla sig till pater Valen-
tines lärjungar.

lc

Helgad kyskbet 
- 

Stöfte käilek.
Stockholm 19i9, Petrus de Dacia-
föreningen. Kr. 1: i0.

Som nr 4 i sin serie >Småskrifter> har
Petrus de Daciaföreningen utgivit ett sam-

mandrag av påven Pius XII:s encyklika
Sacra Yirginitas om den åt Gud vigda
jungfrulighetens betydelse för det kristna
livet och Gudsrikets tillväxt. Detta bud-
skap må verka främmande för en värld
som blivit utblottad på aktning och för-
ståelse för jungfrulighetens värde, men det
riktar ändå uppmärksamheten på en av de

finaste och dyrbaraste frukter som Kristi
evangelium frambringar.

IG

Paulushredsens skrifter. Köben-
havn-Brönshöj, Frederikssundsve.i

22 i, Pauluskredsens Forlag.

Den danska Pauluskredsen, som har som

uppgift ett utge katolsk litteratur på grund-
val av en förmånlig subskription ( 8 : -Dkr per halvår), hat l9J9 nått fram till
31:e serien av sina småskrifter. Denna nya
serie med titeln Ånd og Liu redigeras tv
dominikanpatern P. Grdgoire och planeras

utkomma årligen med fyra häften som

>skall behandla ett ämne från det religiösa

Jardagslivet, belyst av flera författare ut-
ifrån olika synpunkter. Avsikten med dessa

skrifter är att lämna ett bidrag till åter-
förandet av vår tro till de levande käl-
lorna: den heliga Skriften, kyrkans och

kyrkofädernas tradition, helgonens liv och

skrifter.>
Innehållet * 79J9:s serie (2: J0 Dkr

per nr) anges i titlarna: nr I Påske, nr 2
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Helligånden, nr 3 Dauitl ag bönnen, nr 4
Bön on enhed i troen.

Förlaget erbjuder också (till ett facilt
pris av i0: -- Dkr) ett >bokpaket> inne-
hållande 24 böcker ur det förråd som finns
kvar på lagtet efter tidigare publikationer

- idel böcker och skrifter som förtjänar
en plats i varje katolskt husbibliotek.

IG

Konuertiter fra det 20, årbuncl-
rede. Köpenhamn, Frost-Hansen.
Dkr 1: 

- 
per häfte.

Det rör sig här om en dansk upplaga av

de korta biografier av bemärkta konvertiter
från vår tid, som utkommer i Belgien un-
der ledning av jesuitpatern F. Lelotte. De
tre första häften av denna danska serie

berättar om Fulton Oursler, Douglas Hyde
och Edith Stein. I nr 4 presenterar R.
Kothen den kände amerikanske trappist-
munken och författaren Thornas Merton.
I nr J skildrar R. Courtois den 19i8 av-
lidne tyske författaren Reinbold Schn.ei-

ilers väg från nihilismen till tron.
JG

Ärsbok f a, Kristen bumanism
19t9. Lund 19t9, Gleerup. Kr-
14: -.

Som vanligt innehåller 21:e årgången av

Ärsbok för Krhten humanisrn flera värde-
fulla artiklar. Recensionsavdelningen för-
tjänar även denna gång en eloge - den

är synnerligt välskött och instruktiv. Från
katolsk synpunkt intresserar mest jesuitpa-
tern Jean Danidlous artikel om Poesi och
mystik, likaså tre recensioner av Gunnel
Vallquist (Thomas Merton: Bröd i öde-
tnarken, C. S. Lewis: Det rätta ansiktet,
Lars Ahlin: Gilla gång), vidare Torgny
Bohlins anmälan av dominikanpatern M.
de Paillerts skrift om Bikten och Erik Hj.
Linders av Gunnel Vallquists essäsamling

Ett bldndode mörker.

IG
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J. van der Burg: Kirken,
Oslo 19i8, St. Olavs Forlag.

Författaren, uppskattad på grund av

sina gedigna och i god mening populära
framställningar av den katolska trosläran,
följer även här sin specielia linje, som an-
tydes i bokens undertitel: Grunnforskellen
m. e ll onr. ka t ol s k o g I r ot e s t an t i s k krh t e n d om.
Han framlägger den katolska läran om bi-
beln som troskälla, om kyrkans upphov och
organisation och om den apostoliska suc-

cessionens innebörd, allt med hänsyn till
de protestantiska tolkningarna utan att för-
falh till förenklande apologetik eller pole-

mik. Särskilt värdefullt är här att han

förhållandevis utförligt citerar texter ur
kyrkofädernas skrifter angående biskops-

ämbetet och den apostoliska successionen.

IG

August Vezin: Das Eaan-
gelium lesu Chrhti. 4. verb. Aufl.
Freiburg 19i8, Herder. DM 24':-.

Denna >evangelieharmoni>> uppskattades
redan i de tidigare upplagorna av fackfol-
ket som en av de bästa, Den är ett i
allt tillforlitligr exegeriskr verk. I den nya
upplagan har de rika litteraturhänvisning-
*nt pä det historiska och exegetiska om-
rådet kompletterats med uppgi{ter om

nyare publikationer. Författaren, som i bör-
jan av 1958 fyllde 80 år, karakteriserar
själv sitt verk träffande som >Zusammen-

schau und Erläuterung>. 
- 

Det är utan
tvivel av stor nytta att studera de enskilde
evangelierna vart efter dess särart, men en

samsyn av alla fyra på en gång under en

kunnig exegets ledning kan också bidr4a
till en djupare förståelse av evangeliets rika
innehåll.

JG

Herder Biicherei. Freiburg, Her-
der. DM 2:20 per band,

Under förloppet av två år har denna till
innehåll och utstyrsel så framstående serie,

som i andra hälften av julimånaden l9J9

utkom med sitt femtionde band och sedan

dess fortsatt i jämn takt, vuxit till ett helt
bibliotek av >bildande, aktuell och intres-
sant>> litteratur från olika länder och äm-
nesområden, delvis av lötfattare med
världsrykte. Till de tidigare anmälda ban-
den (Credo l9J8:2J0 f.) skall här fogas
ytterligare några som förtjänt särskild
uppmärksamhet.

Evelyn Vau gh: Helena (bd 39) är
en i bästa Vaugh-stil, kvickt och fängs-
lande skriven roman om kejsar Konstantin
den stores moder Helena. 

- 
Alf red

D ö b I i n, konvertit, läkare och naturve-
tare, en exponent för den tysLa litterära
expressionismen, skildrar i Der unsterblicbe
Menscb (bd 4l) i form av en dialog sin
egen väg från den moderna ateismen till
den katolska tron. 

- 
I Yerhiillter Tag

(bd 42) gör Reinhold Schneider
räkenskap över sitt rastlösa livs avgörande
och dramatiska etapper sedan barndomen
i Baden-Baden innan det första världskri-
get fram till Tysklands sammanbrott 194i.

- 
K. G. Chestertons biografi Der

beilige Franziskus aon Ässisl (bd 47) be-
höver ingen särskild rekommendation 

-den hör självklart hemma i varje represen-
tativ katolsk serie. 

- 
C. S. L e w i s, före-

trädd i samlingen också genom sin satiriska
Dienstantueisung fiir einen Unterteaf eI (bd
l9), svarar i Cbristentunc scblecbthln lbd
a9) pL sitt kända spirituella sätt på frå-
gorna: Vad betyder det att vara kristen i
vår tidl Vad kräver tron från oss mo-
derna människor? Hur skall vi gestalta
vårt liv? 

- 
Die iildhcbe Frage (bd ss)

utgör ett intelligent och äkta kristet ställ-
ningstagande av den kände etikern och
pedagogen Friedrich Vilhelm
Foerster till det städse akruella pro-
blem som han själv betecknar som >Das

Mysterium Israels>. 
- 

I Sfirung iiber ilen
Scbatten (bd t7) visar historikern och pub-
licisten Friedricb Heer ('$7'ien) våra dagars

människor, som ofta står rådlösa inför ti-
dens förbryllande mångfald, en väg till
inre frihet och en fast hållning, präglad å

ena sidan av stor öppenhet för den moderna

19t
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väridsbilden och å den andra av en realis-

tisk kristen tro, fri från religiöst ffugade
illusioner. - Dominikanpatern f. M. Bo-
cbinski (Fribourg), i filosofiska fackkret-
sar känd som en av de få representanter
för katolskt filosofiskt tänkande som tar
den moderna logistikens landvinningar i
sin tjänst (jfu Credo 1953:46 f), ger i
'V ege zum pbilosopbiscben Denken (bd
62) en introduktion i filosofiens grundbe-
grepp. Den bygger på radioföredrag och är
avsedd för en vidare krets av filosofiskt in-
tresserade.

JG

Staatslexikon. Recht, Virtschaft,
Gesellschaft. Herausg. von der Gör-
res-Gesellschaft. 6., völlig neu bear-

beitete und erweiterte Aufl. Frei-
burg, Herder. DM 7 6: -/8i : - per

band.

Med sitt kände Staatslexikon Cullföljer
Görresgesellschaf t och Heider Verlag sitt

så värdefulla dokumentationsarbete över
samhällslivets olika företeelser. Staatslexi-
kons nya upplaga, varav de första fyra ban-
den utkommit (bd I Abbe 

- 
Beyerle, 19 57 ;

bd II Erziehungslehre-Erbrecht, 19 i 8 ;

bd III Erbschaftssteuer-Harzburger Front,
1959; bd IV Hauriou-Konsum, 19i9),
är ett synnerligen användbart arbete i
detta sammanhang och fyller de högst
ställda anspråk.

Artiklarna omfattar de mest skilda om-
råden såsom biografier över stats- och för-
fattningsrättsligt verksamma författare, po-

litiker och andra personligheter, som verkat
på dessa områden, fylliga artiklar över

olika länder och deras politiska, sociala och
ekonomiska institutioner samt mycket gi-
vande redogörelser för olika politiska åskåd-
ningar och rörelser.

Banden är prydligt bundne och trycket
tydligt och lättläst. Arbetet kan därför
varmt anbefallas i den för samhällsfrågor
intresserade läsarens åtanke,

l. P. 'Wieselgren
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TiII redaktionen inkotnna böcker

Cr.aneNonosrnöw: MeinLebez. Heidelberg Dictionnaire de Spiritualitö. Fasc, XXVI-
1957, Kerle. DM rz:8o. XXVII Eglise - Episcopat. Paris 1959,

Beauchesne,
Mtscnr-reNpe. Martin Grabmann. Gedenk-
blatt zum ro. Todestag. Miinchen 1959, IpeFnrrornrrnGönrus:DergöttlicheBettler'

Hueber. DM g:8o, Und andere Versuche. Frankfurt/Main 1959,

Knecht-Carolusdruckerei, DM 8: 8o"

Menrn Fencus: utaalgte tekster fra Det J. Ruornr.o,A.srneNcn, o"BoNNrvrs:/<ir-
gamk Testamente, Bearbejdet af Ebbe Si- km kald.te nig hjern. Tre forbenverende
monsen. Udg. af Bispedömmet Köbenhavn, prester i folkekirken om deres overgang til
i kommission hos Sankt Ansgars Forlag, katolskkristendom"Köpenhamnrg5g,Sankt
1959. Ansgars Forlag,

GtlNwcr. Var"r.quIsr: Till dess dagm gryr. Tonorr MeoNusoN: Delyckligasöndagarna.
Anteckningar r95o-r958. Stockholm 1959, Stockholm 1959, Wahlström & Widstrand.
Bonniers. Kr,9:75, Kr. z5:-/3r:-.
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BnUcGnn, PHILOSOPHISCHES WÖRTERBUCH
Kr. zo: *

NnuNnn-Roos, DER GLAUBE DER KIRCHE Kr. 17:-
in den Urkunden der Lehrverktindigung.

UBERALL BIST DU zu HAUSE Kr.3a:5o
Ett bildverk ur Kyrkans liv.

KATOLSKA BOKFÖRLAGET
NoRRA SMEDJEGATAN 24 r STOCKHoLM C . TEL. 2I 33 05
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