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S EDÄN SI ST

I obanne s XXIII:s ency klika >P rince p s pastorum>

av den 28 november 1959 ger riktlinjer för kyrkans missionsarbete bland
>de folk, för vilka evangeliets ljus ännu icke strålat upp i sin fulla glansu,
>i de trakter, där rika skördar växer fram och håller på att mogna; där
arbetarna i Guds vingård ännu står inför rätt svåra och mödosamma upp-
gifter; där Guds och Kristi fiender ansätter de kristna församlingarna
med grymma forföljelser och bemödar sig att förkväva och urrota den
goda säden som är Guds ord>. Encyklikan hänvisar uttryckligen till tidi-
gare påvliga uttalanden, i synnerhet till det apostoliska brev, Maximunc
illud.,sorll. påven Benedictus XV för jämnt 40 år sedan (30/11 1919) ut-
f.årdad.e och som fört med sig >stora framgångar för de katolska missioner-
nas sak genom nya riktlinjer och mäktiga impulser till förnyad iver från
de troendes sida>. Både detta dokument och andra yttranden, bl. a. av
Pius XI och Pius XII, citeras riktligt i Johannes XXIII:s rundskrivelse.

- Här följer några väsentliga tankar ur de avsnitt som behandlar den
allmänna utvecklingen sedan l9l9 och vissa problem som etablerandet av
>inhemska> kyrkor för med sig:

Det främsta målet för missionärerna har, säger påven, alltid varit >att
göra kyrkan hemmastadd hos de andra folken och att ställa dem under
en inhemsk hierarkis ledning>. I själva verket är det faktum, art >i mis-
sionsländerna en så stor skara av utmärkta biskopar och präster vuxit
fram>, ett av de mest glädjande resultaten sedan Benedictus XV:s skri-
velse - >vilket inger oss gott hopp för framtiden>.

>Om vi kästar en blick på statistiken för de områden, som är anför-
trodda åt Propagandakongregationens ledning - bortsett från dem som
ligger i länder der forfoljelser pågår -, så kan vi till vår stora rrösr fasr-
ställa, att den förste biskopen av asiatisk härstamning vigdes 1923, att de
första apostoliska vikarierna av afrikansk börd utnämndes 1939, och att
fram till l9l9 antalet biskopar med asiatisk härstamning vuxit till 68,
med afrikansk till 2J.Det infOdda prästerskapet i Asien, som 1918 bestod
av 919 präster, räknade l9t7 t il3 medlemmar. I Afrika, där det 1918
blott fanns 90 infödda präster, hade antalet fram till t9f7 stigit till 1 s1l.

| - 60307r Credo. 4r :a årg. Nr r. 196o l
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Skördens Flerre ville nog med denna märkliga tillväxt belöna deras mödor
och förtjänster som genom eget initiativ och mångfaldig medverkan med
stor generositet gjort sina insatser för de katolska missionerna i enlighet
med de av den Heliga Stolen givna riktlinjerna. Med full rätt kunde vår
närmaste företrädare, Pius XII, ej utan tröst framhålla: 'Förr frodades
och blomstrade kyrkans liv, i den mån det blir synligt, främst inom Euro-
pas gamla länder. Därifrån strömmade det ut som en bred flod till de

andra länderna, som - f<;r att begagna ett grekiskt ord 
- 

tedde sig som
jordkretsens periferi. Men i dag meddelas detta samma kyrkas liv de en-
skilda lemmarna i Kristi mystiska kropp genom ett alla sinsemellan för-
bindande kraftflöde. Även i aldra, ej så fåtaliga crakter pä andra konti-
nenter ledes folken sedan länge icke mer av missionärer utan av den egna
kyrkliga hierarkien. De kan nu i sin tur generöst skänka de enheter i
kyrkan, av vilka de tidigare själva mottagit nästan allt, både andliga och
materiella gåvor'.>

Alla i dessa länder - 
biskopar, präster och de troende 

- 
missg även i

fortsätcningen anse dec som en trängande uppgift att pä allt sätt, i syn-
nerhet genom ihärdig bön, medverka till att >Herren må sända arbetare i
sin vingård, särskilt i vår tid, då skörden är stor men arbetarna Iä>.

>Även om de inhemska kyrkor, som hittills anförtrotts åt missionsinsti-
tuten, redan står under en egen hierarkis ledning, behöver de dock fort-
farande de utländska missionärernas hjälp, dels på grund av områdenas

vida utsträckning och de troendes ständigt växande skara, dels på grund
av det enorma antalet av dem som ännu icke blivit undervisade i evange-
liets lära. På dessa missionärer får man utan tvivel tillämpa Pius XII:s ord:
'De fär ingalunda kallas främmande; varje katolsk präst, som troget upp-
fyller sitt kalls plikter, befinner sig liksom i sitt eget fädernesland överallt,
där Guds rike står i blom eller börjat v'åxa fram'. Därför skall alla sam-

arbeta i broderlig endräkt och i en sådan uppriktig karlek till varandra
att den återspeglar den kärlek som bör uppfylla dem gentemot den gu-
domlige Frälsaren och hans kyrka. De skall visa en sons tillgivenhet och
en beredvillig och glad lydnad för sina biskopar, 'vilka den Helige Ande
har satt till att varaherdar för Guds församling'. De skall vara'ett hjärta
och en själ', var och en tacksam mot de andra för de tjänster de gjort, så

att alla av deras gärningar må se, att de är lårjangar till honom som har
givit de sina den ömsesidiga, tjänande och hjalpande kärleken som sitt
'nya'budord.>

>Benedictus XV har i sitt apostoliska brev enträget uppmanat de ka-
tolska missionsledningarna att ge de inhemska pråsterna en andlig och
intellektuell skolning som är 'fullkomlig och fullständig'. 'Ty', skriver
han, 'den infödde prästen är till härstamning, skaplynne, sättet att känna

)
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och tycka så innerligt förbunden med sina landsmän, att han är i hög
grad duglig att föra dem till tron. Mycket bättre än någon annan vet han
ju, på vilket sätt de kan övertygas'.>>

>I synnerhet genom helighet kan och bör prästern^ vara väddens ljus
och jordens salt, dvs. för sitt eget folk och hela världen. I vårt faderliga
sinne hyser vi den fasta förhoppningen, att det överallt skall vara möjligt
att bland de egna prästerna finna sådana som är dugliga till att handleda
prästkandid^terrta av sitt eget folk och att utbilda och uppfostra dem på
ett rätt och fromt sätt. Ja, redan nu uppmanar vi biskoparna och de ka-
tolska missionsledarna att utan tvekan ur det infödda prästerskapet välja
präster som genom dygd samt synnerlig klokhet och skicklighet passar

som lärare och ledare för sina landsmän i seminarierna.>>

>Kyrkan har i alla tider föreskrivit, att prästerna skall skaffa sig en
gedigen och omfattande utbildning till ande och sinne. Men nu torde icke
någon, i synnerhet icke i våra d,agar, kunna tvivla på att unga män ur
varje folk och från varje land på jorden förmår prestera detta; för detta
finns redan rikliga och övertygande bevis. Utan tvivel måste också denna
prästutbildning anpassas till de säregna förhållanden som råder i de olika
länderna och hos de olika folksslagen.> Men man skall därvid akta på att
prästkandidaterna icke blir alltför mycket isolerade från sin vanliga so-
ciala miljö. De måste lära sig att umgås med både lärda och det enkla
folket och därför >steg för steg och på etr klokt sätt tränga in i sitt folks
innersta tankar och strävanden>. >>Naturligtvis skall de också begagna sig
av alla de civilisationens och teknikens hjälpmedel, som framsreget fört
med sig och som utgör en för alla folk gemensam tillgång med möjlighet
till ett drägligare och lättare liv, till omvårdnad av kroppens hälsa och
bevarandet av krafterna.>>

Målet vid utbildningen av de infödda prästerna måste vara att de, så

snart det finns dugliga krafter, verkligen sättes in som sitt folks andliga
ledare. Det ålägges de ansvariga missionsföreståndarna >som en samvets-
plikt> att. vaka över >>att prästkandidaterna alltmera får den råtta wpp-
fattningen om betydelsen och svårigheten av sitt tramtida ämbete, och
att de får åtnjuta tillbörlig och klokt avvägd frihet i sitt tänkande och
handlande; på så sätt kan de låttare så småningom, men dock så fort som
möjligt, överta även de högre kyrkliga ämbetena i endräkt 

- 
men också

likaberättigade 
- 

med de utländska prästerna>.
De olika grenarna av missionsvetenskapen bör få tillräckligt utrymme

på studieplanen för missionsseminarierna. >Utbildningen skall icke blott
omfatta hela den autentiska och traditionella kyrkliga läran, den skall
också hjälpa studenterna fram till att rätt förstå och riktigt bedöma sitt
hemlands kultur, i synnerhet den däri ingående filosofien och teologien
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samr deras forhållande till den kristna religionen. 'Den katolska kyrkan
har, säger Pius XII, varken föraktat eller avvisat folkens visdomsläror
utan fastmer renat dem från villfarelser och brister samt fullkomnat och
fullandat dem genom den kristna visheten. Lilcaså har hon helgat deras

inhemska fria konster och vetenskaper. . . deras sedvänjor och traditio-
nella bruk'.>

>Kyrkan förbinder sig icke med en enda kultur, som särskilt skulle
passa för henne, icke ens med den som skapats av Europa och de andra
västedändska folken, fastän hon - såsom historien intygar - med denna
är förknippad pä det innerligaste. Den uppgift, som är anförtrodd åt
kyrkan, är nämligen en annan: den har med religionen och människornas
frälsning att skaffa. Kyrkan, som alltid f<;rblir ung och ständigt ånyo
förnyas genom den Helige Andes påskyndan, erkänner och upptager gärna
i sig, ja, främjar ständigt verksamt allt som gör människoanden heder,
även om det har sitt ursprung i andra trakter än i medelhavsländerna, där
enligt den gudomliga försynens plan hennes vagga stod.)

Om det inf<;dda prästerskapet får denna gedigna utbildning, kan detta
bli till stort gagn för denna viktiga, men svåra uppgift, i synnerhet hos

de urgamla kulturfolken.

Gör påuens ofelbarbet allrnänna koncilier öuerflödiga?

Denna fråga måste besvaras med nej, anser ärkebiskop Lorenz Jaeger
från Paderborn i en artikel >Det ekumeniska konciliet> i tidskriften Ul
orrnes unurn (sept./okt. l9r9). Genom Vatikankonciliets dogmatisering
av påvens ofelbarhet har allmänna kyrkomöten inte alls förlorat sin bety-
delse.

Under alla tider har påvarna fallt utslag i lärofrågor på grund av sin
auktoritet som kyrkans högsta Lårarc. Än mer: vissa ekumeniska koncilier
under den kristna forntiden, som t. ex. kyrkomötena i Efesos och Kalce-
don, förklarade uttryckligen, att de ämnade verkställa tidigare påvliga
avgöranden i lärofrågor. Flärav följer, att ekumeniska koncilier inte är
absolut nödvändiga, och att kyrkan kan existera dem förutan
der de första århundradena.

Den obetingade nödvändigheten av allmänna koncilier kan heller inte
bevisas vare sig ur Skriften eller traditionen. Flistoriskt sett var det för
övrigt i regel varken påven eller biskoparna som tog initiativet till de

första allmänna kyrkomötena, utan de inkallades av de östromerska kej-
sarna.

Detta förhållande förändrar emellertid på intet sätt det faktum, att
sådana koncilier är av stor nytta och under vissa omständigheter nära nog

4
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nödvändiga. För att råda bot på den stora västerlandska schismen fanns
inget lämpligare medel än ett allmänt kyrkomöte. För att genomföra för-
nyelsen av hela kyrkan på tiOO-talet och för att avgöra de av reformato-
r€rna uppställda frågorna framstod ett allmänt kyrkomöte inte endast för
katolikerna utan i princip också för de flesta protestanterna som det av
försynen avsedda medlet att lösa denna ofantliga uppgift. Den blev ju
också i själva verket löst av det tridentinska kyrkomötet.

För att rätt kunna förstå, vilken betydelse ekumeniska koncilier äger,
måste man särskåda arten av den ofelbarhet som tillkommer påven och
de med honom förenade biskoparna. Denna ofelbarhet förmedlar inte nå-
gon ny uppenbarelse; de ofelbara lärorna är ingalunda omedelbart inspi-
rerade av Gud i likhet med Skriften. Det rör sig fastmer blott om ett
särskilt bistånd som Gud lämnar kyrkan och dess överhuvud för att be-
vara dem för villfarelse, när det gäller att officiellt avgöra frågor rörande
tros- eller sedeläror. Normalt förutsätter ett sådant avgörande mänskligt
tankearbete, källforskning och teologisk reflexion. Ifall påven ensam före-
tar sig att avgöra trosfrågor eller att utfirda reformdekrec, kommer det
gudomliga biståndet utan tvivel att bevara honom för villfarelse i läran.
Men det är inte alls säkert, att han finner de bästa formuleringarna eller
de med hänsyn till omständigheterna mest fruktbärande föreskrifterna för
reformarbetet. Medverkan av och samarbete med de till kyrkomötet för-
samlade biskoparna för stundom fram synpunkter som påven inte obser-
verat. Konciliet i Kalcedon är ett gott exempel. Påven Leo hade i sitt brev
till Flavianus framlagt läran om inkarnationen mor monofysiterna och
nestorianerna; konciliefäderna i Kalcedon emottog högtidligt detta brev
och undertecknade det i sin tur. Men några kunniga biskopar konstate-
rade, att vissa uttryck i det påvliga brevet inte rog tillräcklig hänsyn till
orientalernas säregna terminologi. De utarbetade därför en ny formule-
ring av dogmen, som i - motsats till påvebrevets oratoriska yppighet -i sin korta, noggranna och pregnanta fattning motsvarade det i väster-
landet och i Rom föga kända österländska språkbruket och därmed av-
klippte all möjlighet till en felaktig tolkning. På så vis uppstod ett mäs-
terverk av klarhet och precision, som berövade monofysiterna alla chan-
ser att beskylla konciliet för nestorianism.

Ett liknande exempel utgör det jättearbete som presterades av reologer
och biskopar på kyrkomötet i Trient och på Vatikankonciliet. Först denna
storartade insats av det genom tron upplysta förnuftet, detta mödosamma
och ändå så framgångsrika strävande att utvinna det teologiska materialet
ur källorna möjliggjorde den slutgiltiga formen av konciliets dekret.

Som högtidliga framträdanden av hela episkopatet, förberedda med den
största noggrannhet och baserade på ett giundligt teologiskt tankearbete,
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ter sig dessa ekumeniska koncilier som en storartad manifestation av den
katolska enheten, som det mest förnämliga organ för att i högtidligaste
form förkunna den uppenbarade sanningen och tillbakavisa villfarelser.
Som hela kyrkans verk har de i själva verket vanligtvis en större mänsklig
verkan än en dogmatiseriu9 ex cathedra, fast den till grunden liggande
auktoriteten är densamma hos båda. De i kyrkomötet deltagande biskop-
arna blir också de bästa tolkarna av de definierade trossatserna 

- de har
ju själva varit med att fastställa dem 

-, 
och de blir också de mest ivriga

reformatorerna, när det gäller att genomföra de ätgårder de själva varit
med att besluta. Den djupare teologiska insikt som biskoparna vunnit ge-
nom sitt deltagande i diskussionerna är till nytta vid utövandet av deras

ordinarie läroämbete.

DET KYRKLIGÄ ÄUBETET UR
KÄTOLSK SYNPUNKT'

Eor många, även katolska kristna, är detta ett obehagligt ämne. Ämbe-
I'.", behövs, säger många - och tillfogar tyst: som ett nödvändigt
ont. Men just därför att det behövs har Kristus förordnat det. Det hör
till kyrkans kropp, till hennes struktur som samfund. Visst kan man
älska kyrkan som gemenskap mellan av Anden berörda, troende männi-
skor - bland dem främst >de goda herdarnau. Kanske har t. o. m.
Augustinus, kyrkans store biskop, känt det på det viset - enligt F. Hof-
man2 är detta säkert.

Det är emellertid inte detsamma som den reformatoriska - åtminstone
inte den lutherska - uppfattningen av ämbetet. Den anser ju att det här
rör sig om mänsklig ändamålsenlighet, medan den katolska låran talar
om något som förts vidare genom gudomlig-apostolisk ordning.

Må vara, säger man, att apostlarna organiserade kyrkan med synagogan

som förebild, men skulle man ändå inte kunna tänka sig, att de - genom

' FIå11", -m radioföredrag i Bayerischer Rundfunk, tryckt i [Jna Sancta, Fttrrrd-
briefe för internationelle Begegnung, Meitingen bei Augsburg. 14 fug. (19t9) h. l-2'
s. 39 ff.

' F, Flofman: Der Kircbenbegriff des bI. Augustinus, Mtnchen 1923, s.2J7 fr.

6
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betonande av det heliga pneuma, av broderskärleken och den allmänna
kallelsen att :yara vittnen - har lämnat rum för den kristna friheten att
anpassa kyrkans ordning i den ena eller andra detaljen efter de till tid och
rum skiftande behoven - så att reformatorerna handlade rått, när de i
det nAdläge som uppkommit då det heliga ämbetet förvärldsligats drog
sig tillbaka till det väsentliga: Kristi budskap, och i den apostoliska ord-
ningen av församlingen såg något tidsbetingat, något som med goda skäl
får ändras.

l. Redan av denna preliminära *t* Orr, ett tydligt: fräganom det
kyrkliga ämbetet, i den mån det enligt den katolska tron innefattar den
biskopliga successionen, grundad på vigningens sakrament, och Petrus-
ämbetets primat, är det svåraste och ännu för långa tider framåt mest
åtskiljande problem som enhetssträvandena har att brottas med, Ändå
finns det även här något gemensamt: om den religiösa innebörden av
ämbetets forhållande till församlingen föreligger ingen meningsskiljaktig-
het. Alla erkänner, att det inte finns eller kan finnas ett kyrkligt ämbete
i egen harlighet och med egna rättsanspråk utan endast i tjänst för Kristi
hjord och den enskilde. Det är ett tjänande i Kristi sändning och ande,
således för att befrämja Guds herradöme, personens möre med Gud och
den fria utvecklingen av barnaskapets anda. Det förhåller sig alltså just
omvänt mot vad ett vida spritt påstående vill göra gällande: att det inom
den katolska kyrkan inte skulle finnas ett omedelbart förhållande till
Gud, emedan prästen skulle stå mellan Gud och den enskilde. I själva
verket är ämbetet, teologiskt sett, just till för att leda varje troende in i
denna omedelbarhet - det kristna självansvareg inbegripet, dvs. - 116-

tryckt med påven Pius XI:s ord - >att uppfostra de troendes samvete så

att de blir i stånd att i livets mångskiftande situationer själva finna den
kristna lösningen av de just då aktuella frågorna>.3

Vi kan säga ännu mer: allt i kyrkan - förkunnelse, sakrament och
rättsliga tjänsteställningar - har av Kristus just avsetts för atr Guds
nådesharlighet skulle nå var och en, så att detta att bli Kristi lärjunge
för alla skulle vara livets mening. I synnerhet det kyrkliga ämbetet är
till för kyrkans folk, ej tvärtom. >Vi är icke herrar över eder tro>, säger
Paulus, >utan medarbetare till att bereda eder glädje och förvaltare ay
Guds hemligheter>a - således ej självhärliga utan tagna i tjänst av en
Flerre. Lika eftertryckligt som Karl Barth gör det, i Kircblicbe Dogmatik

" Bt* rtll kardinal .segura: Laetus sane nuntius (611 1929); jfr M. Leros: pfingst-
geist iiber nzs, Regensburg 7939; O. Karrer: Freibeit iles Christenmenschen, Ein;iea;ln
t941.

' 7fr 2 Kor. l:24; I Kor. 4: l.
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(IV. 2, 78lf), hänvisar också katolska teologer - som Franz Xaver
Arnold i Tbeologie der Seelsorge, Yves Congar i Esqaisses du myståre d.e

l'Eglise och Thäologie du Laicat eller Karl Hermann Schelkle i sin exege-
tiska betraktelse liingerscbalt und. Apostolat - till denna ena innebörd
av det heliga ämbetet. Detta går så långt att i NT, såsom Schelkle visar,
t. o. m. ordet >ämbete> användes enbart för det världsliga och synagogala
området, inte för det kyrkliga.s Nog kan man i överförd bemärkelse tala
om ett kyrkligt >ämbete>, bara man vet med sig att detta visserligen
betyder ett ansvarigt deltagande i den ene Flerrens, förkunnarens och
översteprästens, sändningr men så att församlingen känner - enligt Jo-
hannes - >den gode herden>, - enligt Petrus - >hjärtats villighet>,

- enligt Paulus - >fadern>>, inte den sig själv hävdande makten. Alla
som står i dopnåden och i tron deltager i Kristi värdighet och sändning,
skiljer sig ju ändå från varandra blott genom olika nådegåvor och olika
grader av ansvar.

Det kyrkliga ämbejtet är en förläning som den vigde mortar och över-
tar som Kristi tjänare med ansvar, den ene tio pund, den andre fem, den
tredje ett - så länge Herren är >frånvarande>, dvs. för den jordiska
tiden. I fulländningens rike finns det - trots de vackra målningarna av
en Fra Angelico - ej mera olikheter i fräga om hierarkiska värdigheter.
Allt detta förgår, blott karleken forblir.

Man kan vissedigen undra, i vilken mån dessa ideella sanningar får
gestalt i den jordiska verkligheten eller om inte fastmer motsägelsen mel-
lan idd och förverkligande ger anledning till missuppfattning och för-
argelse. Alla är människor, och kanske är de som i naturligt eller andligt
avseende på något sätt är framträdande särskilt utsatta {ör maktens fres-
telser. Även våra evangeliska bröder vet detta - inte bara med tanke på
oss. Därför har Jesus varnat sina lärjungar så allvarligt: >I världen upp-
träda de mot sina folk såsom herrar, och de mäktiga låta folken känna
sin myndighet. Så skall det icke vara hos eder. Människosonen har icke
kömmit för att härska utan för att tjäna och giva sitt liv till lösen for de
många.>6 Detta bör vi komma ihåg och - dA vi nu en gång tala om
>ämbetet> i kyrkan - vara medvetna om vad vi menar och vad vi inte
mener' 

*

2. I Jesu ande alltså, med bilden av den store herden för ögonen har
apostlarna mottagit fullmakt och sändning att >vakta hjorden>, enligt
bibelns bildliga sätt att uttrycka det. Apostlarna som själva var de första

" K. H. Schelkle: Jiingerscbaf t and Apostolat, Freiburg 1957, s. 38 f.u Jfr Mart, 20|. 2J fr.
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bland >karlekens föreståndarer, såsom Ignatius kallar biskoparna, insatte
herdar för att,leda församlingen: såsom presbyter-biskopar och diakoner.
Som evangeliets förkunnare och förvaltare av Guds hemligheter skulle
de fortsätta de förstas verk och i sin tur överlämna det åt dugliga efter-
trädarc.7

Handpå1äggningen som tecken på ordinationen betyder en-
ligt den gamla förebilden att den vigde vill överföra sin fullmakt. Den
ledsagande bönen uttalar tanken och önskan att den Helige Ande genom
sin mänskliga representant skall verka såsom gäva av den upphöjde FIer-
ren. >Uppliva den nådegåva som i följd av min handpåläggning finnes i
dig>, uppmanar Paulus sin lärjunge Timoteus (2. Tim. 1: 16). De på så

sätt genom människor insatta kallas darfOr >av den Helige Ande satta>
(Apg.20:2s). Och vad den av aposteln vigde har erhållit som förläning
skall han enligt Paulus >betro åt män som är förtroende värda och kunna
bliva skickliga att i sin ordning undervisa andra, (2 Tim. 2:2),Yi fär
på så sätt, när vi ser tillbaka på generationerna av andliga länsinnehavare,
bilden av en kontinuerlig rad av sändningar i den Helige Ande, en rad
som från evigheten räcker in i tiden.

Men har Kristus verkligen räknat med en kyrka på lång sikt? Som
känt, har Albert Schweitzer och andra på grund av vissa bibeltexter trott
att frägan måste besvaras med nej: Jesus väntade att hans ankomst till
domen skulle komma att ske snart efter hans död, menade de. Man har
åter lämnat denna åsikt. I enlighet med Jesu obetvivlade utsaga, att Fa-
dern förbehållit sig kunskapen om tidpunkten, räknade aposdarna med
en mellantid till yttersta dagen - | lnna1 fall, säger den evangeliske

teologen Bo Reike, skulle deras förkunnelse och verksamhet, såsom de

tecknas av Apostlagärningarna, överhuvud taget inte kunna förklaras.8

Jesu ord inför översteprästen (och andra liknande), att man >härefter
skall få se Människosonen komma på himmelens skyar> (Matt. 26:64),
häntyder på en nu påbörjad, ny era av riket och hänför sig uppenbarli-
gen till Daniels profetia, att det av Människosonen representerade guds-
rikete, de heligas folk, genom den upphojde Flerrens makt skall komma
att segra över alla hinder och äga bestånd intill den obestämda jordiska
änden.

Så gick den apostoliska kyrkan sin väg, och de kyrkliga fullmakterna
gick vidare från de första till nya bårare. Deras funktioner står - därom

' Ignatius av Antiokien: Till rctnarna, inledning; Klemens av Rom: Till horientierna,
43,44.

" Bo Reike, Glauben anil Leben der Urgemeitle,Zirich 19i8, s, 43.
" Beträfiande den ömsesidiga representationen av >gudsfolket> och av >gudstjänaren>

och >människosonen> se O. Cullmannz Cbristologie des Neuen Testamentes, Töbingen
2:a uppl, 19i8, s. t3 fr, 1t4fr.
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år alla uttolkare eniga - i relation till liturgien och församlingens ord-
ning. Framför allt kan den urkristna gudstjänsten, gemenskapen i ordet
och i livets bröd, inte tänkas utan ansvariga innehavare ay det aposto-

liska ämbetet, såsom Ethelbert Stauffer och \ferner Elert i överensstäm-
melse med de katolska liturgiforskarna bevisat.l0 Den stora betydelsen av
handpåläggningen >i många vittnens närvaro> genom de redan vigda
bårarna av fullmakten framhålles i Skriften mycket tydligt, bl. a. genom
förberedelsen därtill (fasta, bön, åkallande av Anden). Därför tr'ånger
sig i våra dagar även på evangeliska teologer övertygelsen, att en succes-

sion i förkunnandet av ordet endast, utan sakramentalt beseglat i-tjänst-
tagande från person till person visserligen skulle vara förståelig i ett nöd-
läge men att man inte skulle kunna godkänna den som en legitim utveck-
ling av den kyrkostruktur som är den bibliska och apostoliska.ll

3. Inför senmedeltidens förfall 
"rrla, 

,r, reformatorerna handla i Kristi
mening, när de med beklagande av att det inte fanns >råtta biskopar>
(Augustana) i tillräckligt antal tog sin tillflykt till den germanska sam-
fundsrätten och organiserade församlingen >nerifrån>, med det allmänna
prästadömet som enda princip. >Mekaniskt> fortsättande, >automatiskt>
verkande andliga fullmakter, överförda t. ex. dll adelsfamiljernas näst-
födda söner, som ofta inte alls var andligt sinnade - sådant kan ändå
inte motsvara Kristi avsikt, tyckte man. Intill denna dag håller protestan-
tismen i allmänhet fast vid uppfattningen, att en >kontinuerlig organi-
sation> inte behövs utan att som grundval f.ar den kyrkliga existensen
successionen i Anden, i tron på Guds nådeshärlighet räcker till. I den rikt-
ningen gick den lutherska förklaringen till den sydindiska kyrkoord-
ningen av är l9f I och utlåtandet av VELKD (Vereinigung evangelischer
Landeskirchen Deutschlands) av är tgJB om den apostoliska successionen.

Men vem tolkar skriftordet? Anden? Förvisso, men - enligt Paulus -genom människor som gav >sitt högtidliga jaord>. Skriften har givits för
att förkunnas, och - såsom Ernst Fincke uttrycker det - >den kristna
förkunnelsen är bunden till personer som har ett ämbete - ett hagtid-
ligt övertaget ansvar. Under denna aspekt innebär reformatorernas po-
sition att de lämnade (den bibliska) sanningen åsido, när de lösgjorde
läran från ämbetets innehavare. De trodde, att det fanns en bekännelsens
succession i och för sig och att denna succession var tillräcklig.rt'

'" AOtra*obl und Kirchengemeinscbaft, Betlin 19i4, särskilt kap. 6-13; jfr H.-D.
Vendland: Gleichheit und Llngleicbbeit im Leibe Cbristi i Asmussen-Stählinz Die Katbo-
lizitåt der Kirche, Stuttgart 19J7, s, 205 fr,

" V. Stählin: Vow göttlichen Gebeimnis, Kassel 1936, s, 101; H. Dombois i As-
mussen-Stählin l.c. s. 169, 172.t' FI. Asmussen i Katholische Reformation, Stuttgart 19i8, s. 210 f.
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Men rör man sig vid en formalistisk, till synes automatiskt verkande
cuccessionsserie inte med magiska föreställningar? Man förnimmer denna
oro i uttalanden av sådana allvarliga teologer som Fleinrich Vogel, Hans
von Campenhausen, Oscar Cullman. Karl Barth torde här tala för de

flesta, när han i första bandet av sin Kircblicbe Dogmatik (någorlunda
'djirvt även för evangeliska öron) säger: >Den gammalkyrkliga succes-

sionstanken skulle nog i och för sig kunna ha rätt (som uttryck för med-
vetandet om den innerliga förbindelsen mellan Kristus och kyrkan), och
även beträffande själva faktum kan ingenting invändas, blott beträffande
sättet - och även beträffande sättet kan f.rän vär sida ej någon principiell
invändning göras varken mot sammanfattandet av apostolatet i Petrus
eller mot möjligheten av primatet i kyrkan, som då också skulle kunna
vara den romerska församlingens primat. Protesten riktar sig enbart mot
detta: att fullmakten mekaniskt knytes från den förste bäraren till de

följande biskoparna (resp. den romerska biskopen) som om successionen

skulle kunna v^ra annat än pneumatisk, eller som om den såsom pneu-
matisk skulle kunna vara bunden till något så profant som en biskops-
längd, (1/1, 1ot f).

Det skulle vara orätt att misskänna de tidsbetingade motiv som för-
anledde reformatorerna att åberopa nödlägesrätten; det skulle vara orätt
att påbörda de män som inte alls ville skilja sig från kyrkan ett medvetet
avfall från den apostoliska kyrkan. Deras sinnel"g - trots lidelsen - i
all heder! Vill man tala om en kollektivskuld, då bör det nog först och
främst ske med tanke på hållningen hos den tidens påvliga kuria och de

flesta biskopliga kanslier, som sökte undandra sig en välbehövlig reform.
Vad som gäller i ett nödläge må kunna gälla som undantagsrätt för en
tid, till dess den apostoliska ordningen är återställd. Men när nu moder-
kyrkan i följd av den inomkyrkliga tridentinska reformen, har befriats
från missbruket som reformatorerna hade för ögonen, och sedan den
protestantiska världen har gjort smärtsamma erfarenheter - och nog
kommer att göra dem även i fortsättningen - beträffande de tusende

sekter som den i nödläget nerifrån skapade ordningen är upphovet till

- men också tack vare den närmare kontakten med den ,katolska, fly-
geln av ekumenerna (anglikaner och ortodoxa) samt med katolska teolo-
ger i Una Sancta-rörelsen - sedan dess höjes alltflera röster bland de

evangeliska teologerna, i >Michaelsbruderschaft>, i >Sammlung> och
andra likasinnade, med frågan, om denna ordning, ifall den upphöjes till
förblivande princip, inte till äventyrs innebär ett prisgivande av den

apostoliska ordningen.
I det verk över Die Katbolizitat der Kircbe, som Vilhelm Stählin och

Hans Asmussen l9f7 publicerade gemensamt med några vänner, ställes
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denna fråga med all öppenhet. Liknande kan observeras inom den refor-
merta sekiorn. En Neuenburg-teologr Jean-Jacques von Allmen, skriver
i sin inledning till den franska utgåvan (Le minhtåre dans I'EgIhe an-
cienne, l9f 5) av det anglikanska arbetet av Gregory Dix över ämbetet i
den gamla kyrkan: >Den rätta värderingen av herdeämbetet framstår i
dag som det främsta ekumeniska problemet. Att gå ur vägen för detta
skulle betyda att undfly enheten. Om vi vill förbli tillsammans med de
ortodoxa, de romerska, anglikanerna, måste vi ta den apostoliska succes-
sionen på allvar. Den visade sig vara nödvändig för bevarandet av den
apostoliska traditionen, för ordningen av gudstjänsten. Giltigheten av
vigningen till ämbetet ställes i fr&ga om den apostoliska successionen för-
nekas.13>

Är nu vägen spärrad genom oöverstigliga hinder? 
- 

Det som främst
står i vägen är missup p f attnin gar n a. Har bara de blivit igen-
kenda som sådana, får vi överlåta resten åt Guds ledning.

Frågan angående den s. k. >automatiska successesionsmekanismen> syns

oss vid nykter betraktelse antingen bero på missuppfattning eller också
gäller den sakramenten överhuvud. Protestanter menar i allmänhet, att
den katolska teologien tillskriver det yttre tinget eller handlandet som

sådant 
- 

i vårt fall överförandet av den andliga fullmakten 
- 

en nåde-
verkan. Detta anser de vara innebörden av det s, k, opus operaturn. Emel-
lertid verkar 

- 
enligt den katolska tron, sådan den preciserats i Trient 

-visserligen Guds Ande genom med sinnena wppf.attade tecken 
- 

genom
skriftordet som signum audibile (hörbart tecken), genom dopvattnet resp.

de eukaristiska gestalterna samt handpåläggningen vid konfirmationen
eller biskops- och prästvigningen som signum dsi.bile (synbart tecken)

- 
men Anden är verksam enbart under den förutsättningen att något

själsligt kommer i rörelse, nämligen den andliga intentionen hos den som

meddelar sakramentet och, hos den som mottar det, tron: på syndernas
förlåtelse i dopet och boten, på gemenskapen med den offrade och när-
varande Herren i eukaristien, på det i Andens namn övertagna ansvaret i
konfirmationen och prästvigningen. De som meddelar sakramentet, i vårt
fall de vigande, är alltid blott hantlangare, tagna i tjänst av den gudom-
lige Anden. Det är han själv som i själva verket är den vigande. Därför
beror överlämnandet av den andliga fullmakten inte så mycket på den
i horisontalplanet konstaterbara, kontinuerliga rad av vigningsakter sorn
på en Andens utöyer tid och rum ovanifrån nedkommande nädegäva,
fastän i rums- och tidsdimensionen alltid en människa är den döpande,
konsekrerande, absolverande, vigande. Den himmelske Kristus i den He-

t" Jfr även J.-J. Allmen: Diener sinil tuir. Aufrrag und Existenz des Pfarrers, Stutt-
gart 1918.
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lige Ande döper och viger, förlåter och sänder; de mänskliga verktygen
är alltid blott mer eller mindre dugliga eller >värdiga), som man brukar
säga. De må vara kärl av lera eller silver eller guld, tron stöder sig inte
på dem. Och om än tvivelaktiga vigningar förekommer eller giltigt vigda
med rätt eller orätt avsättes eller motpåvar bestrider varandras rätt -successionen hänger i första rummet inte på människornas andliga för-
fattning utan på den gudomlige Andens nåd trots det vanskliga, ofull-
komliga mänskliga handlandet. Och vad ,biskopslängder> beträffar, som
vi enligt Barth skulle göra vigningen beroende av, så betyder de för det
kyrkliga livet och medvetandet inte mer än släkttavlor för en sekel-
gammal familjs liv. Detta är inte beroende av förteckningen över anorna,
men denna förteckning är betydelsefull som symbol for förpliktelsen till
en andlig hållning - eller överfört till kyrkligt område: som uppmaning
till lärjungeskap i förhållande till raden av de föregående vittnena, bland
dem ärevördiga blodsvitten, ända tillbaka till >apostlarnas ärekrönta
skara>.

4. Men har den fullmakt, ,o,,, ',ntrL"r, som helst vigd ämbetsinnehavare

- präst, biskop eller påve - mottagit, givits >obetingat>? Kan han uför-
foga> över det apostoliska arvet eller över den himmelska nåden? Därom
förekommer även hos ekumeniskt sinnade evangeliska teologer och lekmän
föreställningar som vi beträffande det heliga ämbetet inte hyser och -åtminstone teoretiskt sett - inte kan hysa. Karl Bernhard Ritter skriver
i sin anmälan av Richard Baumanns bok Fels der Velt: >Det apostoliska
ämbetet i den katolska kyrkan tvingar på oss frägan, hur det uppfattar
sig självt: om det anser att dess andliga fullmakt är en gång för alla given
och att det darför Lär förfoga över den, eller om det vet sig vara bundet
vid den uppståndne Herren och hans Ande och därför erkänner en full-
makt endast i den mån den begagnas för att i offerberedskap tjäna evanSe-
liet i kärlekens anda och sålunda i varje stund med villigheten att låte sig
återkallas till Kristi lydnad.>1a Den katolska teologien kan i själva verket
inte tänka pä annat sätt. Ämbetet är en kärlekens tjänst. Därmed upp-
häves inte detta att verkligen en f ullmakt med ansvar i fråga om
offervillig tjänst överlämnas. Ingen kan förfoga över Flerren. Kanske hög-
travande, verkligt missvisande ord - som t. ex. vid en nyvigd prästs
första mässa: >prästen har makten, som inte ens givits åt änglarna, att
dra ned Kristus från himmelen in i altarets sakrament> - har givit an-
ledning till undran. Också enkla katoliker står främmande för sådant.

Men man får inte ta retoriska utsvävningar som måttstock för trosläran.

-' I Dt"t*bes Pfarrersblatt 19t7, s. 203 f.
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Fullmakten >att binda och lösa> har utlovats och givits av Gud, men det
betyder ändå inte att man skulle kunna godtyckli$ förfoga över det av
Gud givna. Man måste uppfatta ämbetet i Kristi anda. Att självhärligt
tänka och handla skulle medföra skuld - fast hos människor är ju sådant
möjligt, men det förblir orätt. Att ta ställning dartill genom atr öpper
vittna om sanningen är varje kristen på sin plats berättigad och kallad av
Anden - blott han själv ej handlar egoistiskt utan i sanning och kärlek.

Detsamma gäller också beträffande Petrus-ämbetet. Kyrkan
vilar på det fundament som Flerren har lagt, dvs. Petrus, klippan (Matt.
16). Att hans fullmakt inte beror på en särskild mänsklig duglighet utan
på Flerrens förbön, står att läsa i Luk. 22; att bredvid Petrus även apost-
larna tillsammans som brodedigt kollegium uppbär kyrkan, säger Flerren
hos Matt. 18 ; och att vid sidan om de apostoliska ämbetsinnehavarna hela
det konungsligt-prästerliga folket och i all synnerhet de genom fri kal-
lelse inspirerade Andens vittnen är medansvariga, framhålles i första
Petrusbrevet och i brevet till efesierna 2. Jesus b e r för Perrus och för
apostlarna och han utlovar sitt bistånd. Att å ena sidan bedja och
å den andra utlova, det uttrycker spänningen mellan det gudomligt ab-
soluta och det mänskligt betingade. Det gudomliga löftet är absolut, den
mänskliga tjänstens trohet är betingad, och vi vet av historia och erfaren-
het, i vilken grad det mänskliga är betingat. Men ansåg t. ex. Paulus att
Petri fullmakt hade upphört, när han i Antiokien trädde emor honom?
Eller skulle kyrkomötet i Konstanz ha haft lov att avskafia Petrus-ämbe-
tet som sådant, när det för den kyrkliga enhetens skull avsatte de sins-
emellan stridande motpåvarna? Ifall den givna fullmakten som sådan
skulle upphöra så snart den mänsklige innehavaren svikrar, skulle varken
Petrus eller någon som helst annan varit istånd till att inneha ett ämbete.
Detta var ocksä Augustanas teologer medvetna om, när de i sitt första
utkast skrev, att ämbetet har sin fullmakt ej genom mänsklig dygd utan
genom Kristi instiftelse, >även om det handhas av onda>.15

Vem gäller löftet? Enligt Flerrens intention utan tvivel primärt kyr-
kan som verktyg för gudsriket i världen och därför sekundärt det kyrk-
liga ämbetet, inte så mycket dess innehavare i sig själva och tagna för sig
utan för kyrkans skull, för att hon skall kunna fullfOlja sin sändning.
Var och en kan misslyckas, och emedan han kan svikta, behöver han
Kristi och helgonens böner, >de heligas samfund> såsom Augustinus fram-
håller mot donatisterna. De heligas samfund, i dess mitt den ene Medlaren
(l Tim.2), den store förebedjaren och översteprästen, enligt brevet till
hebrderna, de stöder tillsammans gudsrikets arbetsfolk genom sina för-

tt Th. Kolde: Die ålteste Redahtion iles Augsburgiscben Bekennfaisses, Götersloh
1906, s. 13.
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böner och fördrager också de mänskliga bristerna. När allt kommer om-
kring är alla hänvisade till Guds barmhärtighet.

Men ännu mer: kyrkan i sin helhet är medansvarig ftlr be-

varandet av Kristi anda, inte endast Petrus-ämbetet. Biskoparna som en-

skilda och som broderligt kollegium, men också det troende folket, de

s. k. lekmännen med sina representanter och de av Anden kallade - alla

är ansvariga för atr fullmakten ej skall urarta till självsvåld. Klemens

av Rom förmanar korientierna i den romerska församlingens namn. Cy-
prianus, vilken som klassisk företrädare för episkopalismen nog var den

siste som skulle avsäga sig sitt ansvar som biskop, försäkrar att han före
viktiga avgöranden alltid rådfrågade församlingen.lo Uppenbarligen hade

båda den apostoliska urbilden för ögonen. Där ser vi en rad exempel som

berättas i Apostlagärningarna, på vilket sätt den idealiska samverkan mel-
lan ämbetet och församlingen handhades: kollegiet av de tolv komplette-
ras genom att apostlarna inkalla församlingen. Paulus och Barnabas sändes

på profetisk påskyndan av församlingen till missionen. Paulus handhar
kyrkotukten på samma sätt (1 Kor. i; 2 Kor.2). Se väljer urkyrkan dern

som skall vigas till biskopar och diakoner. Enligt Klemens av Rom in-
sattes föreständarna ifrån borjan med församlingens bifall. Denna allas

medansvarighet, som kommer till uttryck vid vigningen' motsYarar se-

dan också det heliga ämbetets funktion. Hade det medeltida kyrkfolket
inte alltför ensidigt uppfostrats till lydnad mot prästerskapet, och hade

biskoparna inte i största utsträckning undandragit sig medansvaret för
forhållandena vid den romerska kurian, skulle det aldrig ha kommit till
katastrofen. Detta är en illustration till Möhlers grundsats om enheten i
mångfalden: >Två ytterligheter är möjliga i det kyrkliga livet, och båda

heter egoism; det är när envar eller när en vill vara allt. Varken en eller
var och en får vilja vara allt; allt kan blott allavara, och allas enhet blott
ett helt.>17

Aldrig skall det finnas fullkomlig säkerhet if.r&ga om missbruk av det

heliga. Det skulle innebära att ställa allt för stora krav på kyrkan som

består av människor. Men vad som vid svåra brister eller hotfulla situa-
rioner får väntas eller fordras kan utläsas ur Skriftens lära och kyrkohi-
storiens erfarenheter. Där ålägges den broderliga förmaningen, också från
de underordnades sida Sentemot de i rang högre stående. Där finns pro-
feternas frimodiga ord och i allvarliga fall den heliga rätten och plikten
till motstånd mot egenmäktigt eller f.arligt beteende från de överordnades

sida. Den helige Thomas av Aquino, en känd röst i den katolska kyrkan,

'u Cyprianus: E[. 14,4. Närmare hos Congar: lalon Pwr une tböologie du Laicat'
Paris 19i1, s.76,229, 329 f, 33t, 3t7.n Die Einheit in iler Kircbe, utg. av J. R. Geiselmann, Köln 1956, s.237.
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prisar Paulus för hans motstånd gentemot den främste apostelns f.arliga
hållning i f.räga om bordsgemenskapen mellan kristna som kom från ju-
dendomen resp. hedendomen. >Det som där skedde>, säger Thomas, ger
ett exempel: 1. för den kyrkliga myndigheten ödmjukhetens exempel, att
ta emot tadel från de ringa och underordnade - 2. f.ör den underordnade
nitälskans och frimodighetens exempel, att inte varu rädd för att träda
den överordnade emot, i synnerhet när förseelsen är offentlig och fördärv-
lig för många.>18

Andra ftägor beträffande det förflutna och nutiden måste nog här
förbli obesvarade - det avgörande år att man öppet och ärligt ser kris-
tenheten sådan den varje stund framträder med den apostoliska urbilden
som spegel. Vid en sådan hållning skall katolska såväl som evangeliska
kristna, ledda av sina överordnade och teologiska lårarc, finna anledning
till eftertanke. Inför den gemensamma urbilden och i öppenhet för var-
andra har man under de senaste decennierna kommit varandra betydligt
närmare. Det finns hopp om att samtalet för oss ännu närmare. Många
evangeliska kristna har blivit medvetna om vilka stora förluster den
protestantiska världen har lidit genom att tapp^ bort det apostoliska äm-
betets auktoritet med vigningens sakramentala insegel som motpol mot
det fria Andens vittnesbörd. På samma sätt utbredes på den katolska si-
dan insikten om hur mycket som gått förlorat för oss av möjligheter att
förverkliga urkatolska sanningar då vi av rädsla för >protestantisk anda>

lat den äkta evangeliska friheten och självansyaret förkrympas på ett sätt
som varken urkyrkan eller kyrkofädernas kyrka skulle ha gillat. Vi be-
höver på båda sidor lära av varandra. Också kristenhetens situation i den
nuvarande vädden utgör en enträgen maning, ja, varning för den kluvna
kristenheten, såsom Heirrtz Schötte i sin gedigna sammanfattning av de

ekumeniska angelägenheterna säger: >Sprickan som finns (i kristenheten)
är det svåraste hindret för världens kristnande och den utgör vår med
varje dag växande skuld. En kristen som inte bekymrar sig om splitt-
ringens avlägsnande och inte ständigt ber för dess upphörande, måste bli
orolig, ja, förskräckt när han hör Augustini ord: 'den som icke älskar
kyrkans enhet, han brister i sann karlek till Gud'.>1e

Otto Karrer, Luzern
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HELENA NYBLOM

NYTÄARS BON 1886

Helena Nyblom, född Roed, var gift med professorn i Uppsala, Carl
Rupert Nyblom. Ffon dog 1926. Redan 189i blev hon katolik. Ännu vid mycket
hög ålder gick hon till mässan i S:ta Eugenia kyrka i Stockholm. Hon har publi-
cerat dikter, sagor och levnadsminnen. Genom tillmötesgående av Helena Nybloms
sondotter hat Creilo fått rätten att avtrycka följande, tidigare icke tryckta dikt.

Knel alle med en Tak til Gud
For Aaret, som er strommed ud
I Evighetens Bglger.
Med Tak for alt, som Yi har haft
Med Bpnner om en nyskabt Kraft
Til vad vaart Nytaar dglger.

Tak Ham for alt os blev forundt,
For vert et Glimt av sant og sundt
Som m6dte os i Vimlen.
For vert et Solglimt paa vor Sti,
For vert et Smil, der gled forbi
For ver en Glands fra Himlen.

Tak for dit Arbeide, din Ro,
For alt, som styrked har din Tro,
Paa godheds Magt paa Jorden.
Tak Ham for Lyckens @ieblick,
For ver en Flielp, din Evne fik,
For Kampens Lyn og Torden.

Bed Ham for alle fiernt og nrr
For den dit Hierte mest har kier
Og ei behPver n€vne'
For dem der blev i Hiemmets Flavn
For dem vis bannerkledte Stavn
Mod fierne Kyster stavne.

2 - 6o3ozt Credo. 4 r : a årg. Nr r. 196o 17
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Bed for de fangne, saarede

De frestede, bedaarede,
Som Verden ikke savner.
Bed for de syge, sprgende,
De tvivlende, de spprgende,
Saa Himlen for dem klarner.

Bed for de gamle og de smaa,

For dem som ingen vil forstaa,
For dem der grader ene,

For dem der mpdes, skilles ad,
Til B/n for dem, der aldrig bad,
Vi andre os forene.

Flver har sin egen Hiertesag
Enver maa trofast mot sit Flag
I Kampen staa og falde.
Som Ven rrk Haanden til enver,
Der kamper med i Lysets Har
Gud har jo Plads til alle.

Lad os med Kraft og Kierlighed
Blot gipre vad vi tro og ved
Vi bruges allesammen.
Enver kan skrnke dog et Straa
Til Stakken som vi bygge paa.

Gud signe Varket Amen!
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MUSIKALISKA FIKTIONER
NÅGOT OM BEGREPPSFÖRVIRRINGEN

KRING VISSÄ MUSIKVERK ÄV RBUCTöS
KARAKTÄn

Et " dag förra sommeren manade en av Stockholms kyrkor till samling
I)kring något som i annonsen kallades >Händelgudstjänst>. Denna
beteckning kunde möjligen från en viss synpunkt förefalla motiverad
eller åtminstone aktuell: enligt det musikhistoriska kalendariet var l9J9
bl. a. ett Händelår, och i enlighet med en hos oss varmt omhuldad men
ändå rätt vilsen och missvisande tradition hade vederbörande mästare
(som alltså gick ur tid,en 1759) under hela vårterminen företrädesvis hyl-
lats som skulle han ha varit kyrkomusiker. Just på den linjen verkade
nämnda arrangemang således inte direkt avvikande utan närmast bara
följdriktigt. Djupare sett fanns här emellertid skal för en chockreaktion.
Även om det musikaliska minnesfirandet också förut huvudsakligen ägt
rum i kyrklig miljö hade de till en serie sammanlänkade inslagen i regel
inte kallats annat än konserter. Nu däremot hette det utan omsvep Hän-
delgudstjönsl! Som om Händel skulle vara en gudomlighet att tillbedja
eller hans musik av sådan helighet att den måste ägnas en särskild kult i
ett Herrens hus. . .

Utifrån en rent >estetisk> ståndpunkt kan man kanske bagatellisera
fallet, med en axelryckning säga att riktigt så var förstås inte meningen,
och därmed avfärda det hela som rätt och slätt en tillfällig blunder, ett
litet missgrepp i terminologin. Men i grunden var det något annat och
vida allvarligare. Nämligen ett blott alltför typiskt symptom på en lika
fatal som djupgående begreppsförvirring. Och i sin fulla utsträckning rör
sig den begreppsförvirringen inte enbart om Händels musik utan på
många håll om den seriösa tonkonsten överhuvud, om dess immateriella
och sublima värden, om musiken som - för att citera Beethoven - >en
uppenbarelse högre än all vishet och filosofi>.

Eftersom Händel redan kommit in i blickfånget kan vi emellertid först
ta hans >fall> något närmare i betraktande, så mycket hellre som det är
ett av de mest belysande exemplen på vad man skulle kunna kalla musi-
kalisk mytbildning.

Händel hyllas, som sagt, företrädesvis så som skulle han höra hemma i
kyrkomusikernas kategori och där vara tvilling med Sebastian Bach. Det
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är den konventionella bilden av hans konstnärspersonlighet - och den
har föga likhet med originalet. Händel skrev visserligen en del kyrko-
musik, men det gjorde han mest i förbigående: under sin sejour i Italien
som >stilprovare>, i England som redobogen hovkomponist. Sina orgel-
konserter utarbetade han inte som religiösa meditationer för kyrkligt bruk
utan som underhållande mellanaktsmusik för sina oratoriepremiärer på
Covent Garden. Och oratoriet var för honom inte någon sakral uttrycks-
form utan närmast en stilvariant av operan. Obestridligen rör det sig i de
flesta av hans engelska oratorier om bibliska ämnen, men också inom den
sfären är han alltigenom dramatiker, inte förkunnare, en handfast karak-
tärstecknare med teatern i blodet, inte en kontemplativ själsfrände till
Bach. Som dramatiker - och som genial dramatiker i slakt med Mozart
och Verdi - var han avgjort mera intresserad av de mänskliga affekterna
än av de religiösa perspektiven, och hans dramatiska oratorier är väsentli-
gen inriktade på teatern.

I och med dylika påpekanden förringar man inte Händels verkliga
storhet som tondiktare, gör endast de distinktioner som behövs för att
framhäva på vilket plan hans genialitet kom starkast till uttryck. Han
var en >uniyersalmusiker> såtillvida som han kunde hävda sitt mäster-
skap i vilka former som helst, men till inriktningen, till själva sitt konst-
nädiga väsen var han först och främst dramatiker.

Nu komponerade Händel visserligen också ett mera lyriskt oratorium
som heter Messias och som fått en markant plats i standardrepertoaren.
Trots ämnet, trots det uppbyggliga syftet har dock inte heller Messias en
utpräglat sakral karaktär rent musikaliskt. Även här står vi inför ett
verk som i stil och uttryck är uppenbart profant. Chades Jennens, text-
kompilatorn, kallade det för >en förnämlig underhållning>, och den ka-
rakteristiken rimmar rått bra med Händels egna intentioner. Han ville
också i detta fall underhålla sin publik, ville att den skulle finna behag i
hans fria, >okonfessionella, utläggning av texterna. Flans populäraste
oratorium är varken koncipierat eller utformat som sakralmusik i egentlig
mening.

Ändock >begås> det år efter ät som om så skulle vara farhållandet. I
Stockholm t. ex. framförs och avlyssnas det regelbundet som en klingande
>adventspredikan> i Storkyrkan, lika högtidligt, lika rituellt som på lång-
fredagen Bachs Matteuspassion i Engelbrektskyrkan - fast skillnaden
mellan de båda verken är fundamental. Må :''ara att här finns stilistiska
beröringspunkter, må vara att även Bach i sin skapelse insmält eller om-
stöpt profana reminiscenser, att det även i hans passionsmusik förekom-
mer tidstypiska operaformler och >måleriska>, starkt illustrativa episoder

- själva grundstämningen är hos honom ändå helt annorlunda: djupare,
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innerligare, mere engagerat kristen, mera samlad och förtätad kring det
väsentliga. Tvivelsutan har också Händel varit gripen av de honom före-
lagda bibeltexterna, men han var inte så intensivt religiös som Thomas-
kantorn, hade inte samma djupa, fasta trosförankring - oqh det märks,
der hörs. . .

Sedan kan emellertid sägas att även Bachs passionsmusik på grund av
själva ämnet blivit föremål för en viss >förgudning> som strängt tag€t
inte är alldeles rimlig. Det finns instrumentala verk (bl. a. vissa sviter för
solovioloncell) som omedelbart ger både starkare och renare intryck av
denne mästares religiositet, av den smärta, den längtan eller den >frid över
allt förståndu han kunde uppleva under sina meditationer. Men i all-
männa medvetandet överskuggas dessa hans tonskapelser likväl av de stora
körverken för stilla veckan. När Bach ibland kallas >den femte evange-

listen> är det givetvis med tanke på just de verken: Johannespassionen
och framförallt denna Matteuspassion, vari för många varenda fras, om
än i utspinningen aldrig så operastiliserad, verkar absolut ändamålsenlig
och >helig>. Också här går en del av menigheten dll överdrift, också här
skulle behövas något klarare distinktioner.

Ätskilliga musikälskare har en .rnirr'b"näg.rrhet att upphOja tonkonsten
till ett slags religion, att betrakta den som den ojämförligt högsta av alla
uppenbarelser. Det är en mycket farlig tendens, och till dess kusligaste
yttringar hör den sekteriska kult som även i vårt land bedrivs kring
Richard \0/agners Parsifal. I det fallet rör det sig nämligen inte bara om
begreppsförvirring utan om illusionism och förförelse. Varje år på palm-
söndagen uppför stockholmsoperan detta verk som vore det ett äkta kris-
tec mysteriespel, alltigen värdigt att inleda stilla veckan, och varje är

anammas det av en i regel fulltalig publik på motsvarande sätt, inte som
teater utan som >gudstjänst>, som en liturgisk akt alltför sublim för eljest
på teatern normala bifallsyttringar. Men vad som verkligen exponeras på

scenen och i orkestern är en bearbetning av det kristna frälsningstemat så

hänsynslöst egensinnig att den med skäl skulle kunna stämplas som blas-
femi.

Som grund för denna beskyllning kan närmast anföras dramats slut-
fraser: >F{öchsten Heiles lVunder! Erlösung dem Erlöser!> I det givna
ögonblicket kan det f.öref.alla som skulle de gälla enbart detta: att Parsifal
som nykorad celebrant tagit fram Gral, kalken med det på nytt glödande
blodet, som >den syndiga väktarn> Amfortas länge undanhållit de in-
vigda. Men egentligen är den ett komprimerat uttryck för den i ett äkta
kristet sammanhang otänkbara uppfattning som Vagner söker inpränta i
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den ena scenen efter den andra. I hans Gralborg är Kristi frälsningsverk
inte till fyllest; Kristus har i denna miljö inte längre någon effektiv makt
att hjälpa och förlossa - han, den uppståndne, vädjar själv om förloss-
ning. Och Parsifal är uttryckligen den ende som kan frälsa. Parsifal, >der
reine Tor, durch Mitleid wissend>, frälser Kundry, frälser Amfortas -och frälser den frälsande.

Den renhjärtade Parsifal är således i Vagners gestaltning en reinkarna-
tion av Frälsaren, liksom Kundry är en reinkarnation av bl. a. Flerodias
och Maria Magdalena. Vagner hade nämligen efter sin via Schopenhauer
etablerade kontakt med buddhismen kommit till tro på reinkarnationen.
Däremot trodde han inte på uppståndelsen och yttersta domen enligt
kristen lära. Lika litet synes han ha trott på syndernas förlåtelse genom
Kristus. I varje fall låter han varken Amfortas eller Gurnemanz uppträda
och reagera som om de riktigt trodde på den. Vad som försiggår under
den mysteriösa Gralkult där Amfortas presiderar 'ir heller inte eukaristi,
inte verkligt kristen gudstjänst; det ter sig snarare som ett slags >svart
mässa>, såtillvida som det vräker undan själva grunden för den kristna
liturgin och ger en måttlös vrångbild av nattvarden.

Men försåtligare eller genialare kan en sådan förfalskning knappast
göras. Vagner har lånat en del utanverk från den katolska liturgin och
använt det som effektfull dekor kring den kateder där han som utstude-
rad mystagog prånglar ut sina awita ideer om kristna symboler och reali-
teter. Och på det klangfulla organum, som är inmonterat i denna kateder,
spelar han som en segerviss Klingsor så virtuost och så förledande att
många inte hör hur skärande orena tonerna är som >gudstjänstmusik>,
som symboliska uttryck för religiös vördnad och gripenhet inför heliga
ting.

I nämnda sammanhang duperas således många - och bland dem an-
märkningsvärt nog också troende kristna - till att under djup andakt
ta det oäkta för äkta. Inför ett verk som Verdis Messa da Requietn sitter
däremot ofta även eljest övertygade >verdianer> betänksamma och vå-
gar liksom inte riktigt tro på musikens religiösa stämning, på dess inre
äkthet. En del kanske därför att de råkar veta att Verdi var antiklerikal;
andra väl snarast därför att de tycker att mässan if.räga fått påfallande
starka drag av opera. Och det har den onekligen. Men väsentligen knap-
past flera än i sin stil Bachs Matteuspassion. Skillnaden är närmast den
att vi i det fallet inte har så bestämda hållhakar för våra associationer:
Bach skrev ju inga operor. I Verdis mässa däremot känner vi omedelbart
igen vissa karakteristiska tonfall från mästarens sceniska verk. Men man
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måste nog vara antingen något lomhörd eller också mycket fördomsfull,
om man inte trots associationerna förnimmer att detta faktiskt är ett re-
ligiöst bekännelseverk.

Giuseppe Verdi var, av olika skäI, prononcerat antiklerikal. Som privat-
man - och i umgänget en om sitt innersta ganska förtegen människa -gällde han också för att vara en inbiten skeptiker. Som skapande konstnär
kunde han dock inte dölja, att de religiösa frågorna, de skenbart likvide-
rade trosproblemen ständigt dOk upp på nytt i hans medvetande och tid-
vis hade en direkt smärtsam aktualitet för honom. Att skriva musik till
själamässan var sålunda för honom inte en formsak utan en ytterst vä-
sentlig angelägenhet. FIan tvekade visserligen en tid, under hänvisning till
att >det finns ju så ofantligt mänga själamässor förut>, men om än till
synes konventionellt var hans textval avgjort personligt. Och som full-
bordad tonskapelse, framvuxen ur grodden i >Libera-mer-satsen, har
denna Requiemmässa blivit det starkaste beviset för att Verdi ingalunda
stod främmande för trons värld utan tvärtom hade mycket djup erfaren-
het av den kristna människans situation inför Gud.

Trots den eklatant dramatiska formgivningen, trots de grandiosa effek-
terna rör det sig i detta hans verk om bön och bekännelse de profundh.
Det är musikens grundstämning och innehåll, även om dess tonfall emel-
lanåt låter profana, även om vissa av dess fraser och vändningar kan
tyckas förvillande lika dem han förut brukat i sin scenmusik, för en
Violetta eller en Aida. Hur skulle Verdi kunna skifta melos när han sjöng
ut om vad som rörde sig djupast inom honom. FIan tonsatte inte de litur-
giska texterna för att framträda som en ny Palestrina utan för att bikta
sin själavånda och be sitt >Libera me> - på det språk som blivit hans,
det språk han behärskade med geniets ursprungliga kraft.

Hur bunden Verdi än var vid sin stil och uttrycksart som kompositör
för scenen så spelade han inte teater på den liturgiska grundvalen. Flans
Requiem är ett verk buret av en omisskänneligt äkta inspiration. I mot-
sats dll Vagners Parsifal är det till sin innersta kärna och till hela sin in-
riktning ett kristet verk. Och likt Bachs passionsmusik har det en djupare
klangbotten än Händels Messias. När den tonskapelsen avfärdas som vore
den en ytlig paref.ras, enbart anlagd på effekt, är det ytterligare ett tec-
ken på den b,egreppsförvirring som råder i f.räge om religiös musik.

Kaisa Rootzön
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SÄNKT PÄTRICK OCH HÄNS
rÄnyuNGÄR

T-\ "" helige Patrick år alla irländares skyddspatron, och fast han dog

L-l f.ar snart femtonhundra år sedan, är han ännu ett av kyrkans mest

levande helgon. Han förekommer i irländarnas böner och vardagsspråk.
Patrick är nog det vanligaste pojknamnet på den gröna ön, och bland de

gaelisktalande i landets västra delar är hälsningsordet fortfarande: >Gud,
Maria och Patrick vare med dig.> Han har också följt de många utvand-
rarna frän ön. De irländska >vildgässen> måste lämna allt - hem, släkt
och språk - men Sankt Patrick h<;ll de fast vid. Hans dödsdag den 17

mars är irländarnas nationaldag och firas världen över. Särskilt festligt
hyllas hans minne i New York, där varje år ett väldigt tåg av irländska
sällskap, poliser och barn drar uppför Femte Avenyen förbi den höga

St. Patricks Cathedral.
Vem var då Sankt Patrick? Vartenda irlandskt skolbarn kan redogöra

för hans levnadslopp. Han har själv beskrivit det i ett märkligt doku-
ment - Conf essio - som är bevarat i avskrift i en gammal bibel i Trinity
College i Dublin. FIan berättar dår att han var född någonstans i Eng-
land och att han som pojke bortfördes av irländska stråtrövare tillsam-
mans med tusentals andra av sitt folk. Efter någon tids hårt slaveri på

Irland lyckades han fly till kontinenten, där han utbildades till präst.
IJtan att själv vilja det tvangs han genom en uppenbarelse att återvända
till sina plågors land för att omvända hedningarna. Enligt den vanligaste
uppgiften skall Patrick ha dott är 461, men årtalet är inte säkert, och det
finns forskare, som menar att han inte dog förrän pL 490-talet.

Hela Idand är f.yllt av minnen från Patricks dagar. Ingen vet var han
första gången satte sin fot på irlandsk mark, men flera platser tävlar orn
äran. En av dem - Carlington på östkusten - har dragit konsekven-
serna av denna ovisshet och förklarar sig vara >en av de platser, där Sankt
Patrick landsteg>. I Arntrim i norr ligger ett kalt och vindsvept berg, där
han i sex år skall ha vaktat fåren hos hövdingen Milcho. Det var här han
genomgick sin första religiösa kris och beslöt att bli präst. Om man får
döma av de många lokala sägnerna, besökte Patrick snart sagt varje by
på ön, men de stora händelserna i hans liv tycks ändå ha utspelat sig på

öde platser fjårran från människornas sällskap. På det höga berget Croagh
Patrick i väster skall han en gång ha tillbragt fyrtio dygn i fasta och bön
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för det irländska folket, och till en liten ö i sjön Lough Derg begav han
sig enligt legenden kort före sin död för att, driva bort djävulen från
hans sista tillhåll på Irland. De båda platserna har ända sedan tidig medel-
tid varit kända vallfartsmåI, och varje sommar vandrar ännu tusentals
pilgrimer på Sankt Patricks vägar till det heliga berget och den ödsliga
sjön.

Legenderna - både de skrivna och de berättade - ger oss en fyllig
och färgrik bild av helgonet Patrick, som strider trons glada och seger-
rika kamp mot mordiska kungar och elaka trollkadar. I sagoberättarnas
många historier har Patrick förvandlats till en halvt mytisk gesralt, en
våldsman och en trollkarl, som förvänder folks ögon, styr vädrets och
vattnets makter och triumferar över sina slagna fiender. Ibland har hans
verksamhet inte mycket med kristen mission att skaffa. I en av de mest
folkkära legenderna driver han bort alla ormar och paddor från Irland
genom att ringa i en klocka, som för övrigt ännu finns att beskåda i
National Museum i Dublin.

Irländska forskare har sedan länge riktat en kraftig kritik mot detta
väldiga sägenmaterial. Den skrivna Patrickslegenden har tillkommit ett
par hundra är efter helgonets död, och berättelserna har lånat sitt stoff
bland annat från gamla keltiska hjältesånger och skämtsagor. För femton
år sedan chockerade professor Thomas O'Rahilly den irländska allmän-
heten genom att visa, att Sankt Patrick inte varit den första missionären
på ön. Patricks gärning var främst knuten till Ulsterområdet i nordöstra
Irland, medan andra missionärer redan på 300-talet varit verksamma i
södra delen av landet. Några årtionden före apostelns tid levde det en
annan kend hednamissionär vid namn Palladius på lrland. Den munk
som på 600-talet skrev Patricks helgonsaga, måste ha varit väl bekant
med Palladius'existens men löste problemet om prioriteten på em enkelt
sätt genom att läta Palladius försvinna och inarbeta hans gärning i den
helige Patricks levnadshistoria.

För några år sedan rättade en annan irländsk professor James Carney
ännu en felaktighet hos legenden: det gällde Irland på Patricks tid. Det
var ett hedniskt men därför inte något vilt och barbariskt land som han
tog i besittning. Det irländska samhället var uppdelat i en rad småkunga-
dömen och hade sitt tämligen löst organiserade centrum i Taru norr om
det nuvarande Dublin. Landet var aristokratiskt styrt. Det sammanhål-
lande elementet i detta samhälle var druiderna, de keltiska prästerna, som
i sina skolor utbildade en mundig lärdomstradition. Denna omfattade inte
bara religiös litteratur utan också sagor, skaldestycken och lagar.

Patricks egen levnadsskildring - Conlessio - är som namnet anger
uppsatt som en bekännelseskrift och måste behandlas med samma för-
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siktighet som helgonlegenden. Från kyrkligt håll - tydligtvis i Frank-
rike - hade man riktat svåra anklagelser mot Patrick: han hade tagit
emot gåvor för egen del av församlingsmedlemmar, och han hade också
gjort sig skyldig till andra synder. Patrick försvarar sig föga. >Jag är
Patrick, en syndare, mycket olärd, den ringaste av alla trogna och av-
skydd av många> - så börjar han sin skrift. Han förnekar att han be-
hållit några gåvor för egen del, men han framhåller samtidigt hur svårt
det är för honom att lämna tillbaka de smycken som fromma darner av
adel bOrd lägger pä aharet. De glada givarna blir alltid förolämpade och
besvikna, när han återställer deras skänker. Om den andra anklagelsen
säger han, att han kämpat mot ondskans makter många gånger men att
han fallit en enda gång i sin ungdom. Tanken på djävulens frestelser, sä-
ger han, kommer att f.Alja honom, >så länge jag är i denna kropp>.

Sin försvarsskrift mot fienderna förvandlar författaren av Confessio
till en uppgörelse med sig själv. Det är inte någon av naturen from män-
niska som her för ordet. Det är en man med starka passioner, en krigare
som brottats med djävulen, en förkunnare som dagligen måste tuktas och
förnedras för att inte hans onda natur skall bli honom övermäktig. Det
mest gripande i denna skrift är alla vittnesbörden om andlig isolering.
>Jag lever bland barbarer som en främling och en landsflyktig>, heter
det på ett ställe. Det var Guds kärlek till hedningarna, som tvang honom
att lämna fosterland, föräldrar och ett människovärdigt liv, förklarar
han. Det är en av de första missionärerna som här talar, en av dem som
motvilligt övergett civilisationen för att bosätta sig i världens ände. Nå-
gon martyr blev han aldrig och några mirakler utförde han inte heller,
men i allt övrigt tycks Patrick ha fyllt fordringarna på ett helgon: han
underordnade sitt liv på ett heroiskt och tålmodigt sätt under Guds vilja.

Det engelska samhälle, där Patrick upplevde sin barndom, hade i tre-
hundra år levat under Roms välde. FIan hade liksom sitt folk uppfostrats
i romersk kultur. Hela hans familj tycks ha varit kristen. Dessa britter
i väddsrikets utkant betraktade sig som romare, och fast de hade ett eget
språk, öppnade latinet vägen för dem till den klassiska kulturvärlden.
På alla sidor var de omgivna av fientliga folk - saxare i öster, skoter i
norr och irer i väster - men de levde ändå i skydd av romerska legioner
och gränsmurar. De hade vant sig vid att betrakta denna trygga och
skyddade tillvaro som självklar. Fiendefolken runt öriket kallade de fOr
barbarer. De kunde inte tänka sig att någon värdefull nadonell kultur
kunde spira upp vid sidan av den romerska världscivilisationen. Den låga
uppfattning om de irlandska kelterna, som kommer fram i Confessio, de-
lade Patrick säkerligen med alla sina romartrogna landsmän.

I början av 400-talet inträffade den första stora vändpunkten i Eng-
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lands historia. De romerska legionerna kallades tillbaka till kontinenten,
och britterna var tvungna att i fortsättningen själva försvara sin ro-
merska civilisation och sin kristna tro. De hade inga vapen att lyfta och
inga värn att söka skydd bakom, när fiendeskeppen närmade sig deras

kuster. England låg öppet för invasionen. Det var under denna mörka
tid som Patrick togs till fänga av irländska pirater. För dem som vlgrar
att släppa tron på undret är båten på havet en trösterik syn. Längs re-
lingen sitter de segerrusiga sjörövarna mätta på byte och på blod, men
med sig i båten för de en fången slavpojke med idder, som snart skall
spränga deras välde i bitar. Herdetiden på Irland måste ha varit rikt gi-
vande fu f.ör Patrlck. Han lärde sig att tala kelternas språk, och han stu-
derade också deras seder och samhällsuppfattning - allt nyttiga lärdomar
för en blivande missionär.

När Patrick nästa gång återvände till Irland, var det som präst i den
romersk-katolska kyrkan. Även om han inte blev Irlands förste apostel,
var det ändå han som grundlade den kyrliliga organisationen på ön. Före
hans tid var de kristna bekännarna på ön få och levde skilda från var-
andra utan någon kyrka eller biskop. Först under de trettio år han ver-
kade fick missionsarbetet verklig framgång på ön. Patrick grundade kyr-
kor och utsåg biskopar och präster. Inget folk tycks ha haft lättare att
acceptera kristendomen än irländarna. Missionsdden på ön känner inte
heller till några martyrer.

Vad var anledningen till att irländarna så snabbt tillägnade sig Patricks
tro? Professor Carney har här en teori, som förefaller fullt acceptabel. Det
irländska samhället hade tidigare varit nationellt självtillräckligt och fient-
ligt inställt mot yttervärlden men efter hand hade den härskande klassen
ändrat uppfattning. Hövdingarna och köpmännen längtade efter att
komma i närmare förbindelse med den främmande världen. Patrick gav
dem nu en möjlighet att bryta sin isolering. FIan erbjöd dem medborgar-
skap i en kristen värld. Valet mellan de gamla vägarna och den nya tron
kan inte ha varit svårt för dem.

Irland blev en provins i den heliga romerska kyrkan men kom att länge
bevara vissa säregna nationella drag, vilka sammanhängde med landets
politiska organisation. Som doktor T. G. E. Powell visat i sitt nyutkomna
stora arbete om Kelterna, var Irland under keltisk tid uppdelat i landom-
råden, som vart och ett behärskades av en ledande familj. Den kyrkliga
organisationen anpassade sig efter dessa förhållanden. Landet uppdelades
inte i några stift utan biskoparna knöts till de härskande familjerna. Det
stora antalet biskopar - Patrick sägs ha utnämt 300 sådana - omöjlig-
gjorde för dem att utöva någon auktoritet av samma slag som på konti-
nenten. De viktigaste centra för det kyrkliga arbetet på ön blev inte
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stiften utan klostren. Också i detta fall anknöt Patrick till redan bestå-
ende förhållanden genom att förvandla de gamla druidiska lärosätena till
kristna klosterskolor och göra de keltiska stamhövdingarna till abbotar.

Det irländska klostret bestod inte av någon kompakt grupp av sten-
byggnader. Det var en liten stad av låga trähus grupperade runt en min-
dre stenkyrka. Här levde, arbetade och bad hundratals munkar under
ledning av en abbot. Klostren växte organiskt samman med bondesam-
hallet. De kringboende erkände klosterföreståndaren som sitt andliga över-
huvud. Abbotsbefattningen ärvdes inom den mäktigaste ätten. Sankt
Patricks eget kloster i Armagh ärvdes i femton generationer, och av klost-
rets abbotar var åtta gifta lekmän, som samtidigt tjänstgjorde som stam-
hövdingar inom sitt distrikt. Att sådana egendomligheter kunde före-
komma, berodde naturligtvis på de förvirrade förhållandena i Europa
efter romarväldets fall, vilka omöjliggjorde en reguljär övervakning från
Roms sida.

Med kristendomens seger vidtog en kulturell guldålder på Irland. Fastän
Patrick själv var en man av ringa lärdom, blev han en kulturapostel, som
introducerade latinet och skriftspråket och grundade prästskolor i landet.
Munkarna var lärda män. Deras kloster blev högskolor för klassiska stu-
dier, öppna för ungdomar frän hela Nordeuropa. Man har sagt att. pä 700-
talet var varje grekisktalande man norr om Alperna antingen irländare
eller larjunge från ett irländskt kloster. Munkarna använde ofta sitt ir-
lendska modersmål: gaeliskan har en litterär tradition som är äldre än
något annat europeiskt språk med undantag av latinet och grekiskan.

Klosterfolket nöjde sig inte med att skriva av helgonlegender och heliga
böcker. Munkarna trädde i kontakt med en rik muntlig tradition från
den keltiska forntiden, och det länder dem till evigt beröm att de inte
med pionjärernas trosnit bekämpade den hedniska sagodiktningen utan
tvärtom skrev ned de sagor och sägner de kom i besittning av. Varför
sysslade munkarna med detta litterära hantverk? De skrev till Guds ära
och människors uppbyggelse, men skrivarmunken drevs säkerligen också
av sitt litterära konstnärskap. Det var under denna tidiga kristna tid som
en irländsk munk skapade Book of Kells, ett av medeltidens stora konst-
verk, och samma konstnädiga skaparglöd måste ha drivit de munkar som
nedtecknade den keltiska sagotraditionen. De utformade sagorna efter sin
inställning och genomträngde dem med kristna tankar och kristet språk.

Kristendomen öppnade vägarna till Europa. Från Irland utsträckte mun-
karna snart sina missionsresor till hela kontinenten. De vallfärdade >för
Kristi skull> i alla Västeuropas länder och grundade sina kloster i ödemar-
kerna - i Viirzburg, S:t Gallen och på många andra ställen i Tyskland,
Frankrike och Schweiz. Ända bort till Polen nådde de på sina resor, och
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Sankt Patricks första lärjungar var Sankt Columba, som grundade ett
kloster på en liten klippö Iona i Hebriderna. Han blev Skottlands apostel,
och klostret på Iona var under generationer det enda lärosätet i norra Bri-
tannien. Sankt Columbas munkar skrev ner de första skotska sagorna.
Sannolikt var det i området kring Iona, som några av medeltidens beröm-
daste sagor utformades - sagorna om Beowulf och om Tristan öch Isolde

- och fräga år om inte skrivarmunkarna på Iona också förmedlat motiv
och teknik åt de isländska sagoberättarna.

Andra irländska missionärer och helgon räknas också till Sankt Patricks
lärjungar: Sankt Columban, som verkade i Burgund, Sankt Kilian i
Sachsen, Sankt Fiachra och Sankt Fursa i Frankrike och Sankt Livinius i
Holland. I en rad av kloster på kontinenten länkade de samman de brit-
tiska öarna med Rom.

Det är ett faktum som är svårt att bortresonera för idandska nationa-
lister att den enda organisation på Idand, som haft bestånd genom år-
hundradena, grundades av en orubblig engelsman. Medan den kristna
kyrkan under den angelsachsiska stormfloden störtades omkull i Patricks
engelska hemland, växte den sig stark på de nydöpta kelternas ö. Under
de mörka århundraden, som nu srundade för Europa, skulle den idändska
kyrkan bli inte bara ett religiöst kraftcentrum med utstrålningar över
hela kontinenten uran också en hard for kulturen och den klassiska bild-
ningen. Så småningom skulle den irländska guldåldern ta etr slut, och
sedan England tagit landet i besittning, skulle Irlands kyrka uppleva sin
senkomna ohyggliga martyrtid. Men den kyrka Sankt Patrick grundlagt
skulle överleva allt, och hans lärjungar skulle fortsåtta att emigrera och
missionera.

Prästseminariet i Maynoorh uranför Dublin, som grundlades vid 1200-
talets slut, kan i dag med stolthet förklara, atr der skänkt biskopar till
hela världen. Det universella draget i denna irländska kyrka är en tradi-
tion från äldsta tider. Sankt Patrick, som själv var en sror människofis-
kare, har sagt några ord om missionen, som gäller ännu i dag: >Herren
vill, att hans trogna skall kommafrän hela världen. Därför bör vi sprida
våra nät och fiska väl och flitigt, så att alla folk må bli fångade åt Gud.>

Alf Äbers

Huvuddelen av denna artikel har tidigare publicerats i Sz. D. Gtlt} lgtS).
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Utmärkelse till Anna Lenah
Elgetröm

Författarinnan Anna Lenah Elgström-
Collijn, som den 29 dec. 1959 fyllde 75

år, har tilldelats Syilsaenska Dagbladet
SnöIlfiostens kulturpris f.& l9t9 - priset
instiftades vid tidningens 100-årsjubileum
1948. Prissumman är 7,000 kronor. Med
priset följer tidningens guldplakett och
diplom.

I motiveringen till sitt beslut framhåller
nämnden, att priset tilldelats Anna Lenah
Elgström för >hennes av vidsynthet och
rättspatos burna författarskap, banbry-
tande humanitära gärning och insatser
som tidig förmedlare av kännedomen om
modern amerikansk litteratur>.

Anna Lenah Elgströms diktning, som

sträcker sig över en tidsrymd av nära f0
år och resulterat i flera novellsamlingar
och romaner, är - skriver Gabriel Jöns-
son i SDS (2llll t9t9) - både om-
fattande och i många stycken sällsynt in-
tensiv. Att genom lidande nå fram till se-

ger är ett centralt motiv hos henne, i varje
fall i hennes tidigare diktnhg. Författa-
rinnans livssyn visade redan då tydliga in-
slag av kristen idealism. Som bekant har
denna nu förvandlats till bergfast konfes-
sionell tro.

Under årens gång och under vilotiderna
från de samhällskritiske fejder, som Anna
Lenah Elgström varit invecklad i, har hen-
nes diktning vuxit på både bredden och
djupet, samtidigt som stilen vunnit i klar-
het och stadga, F{ennes senaste romtn Den
målade öknn har av en norsk kritiker kal-
lats >ett av de främsta verken inom den
moderna kristna diktningen i Sverige>.

Det har från annat håll sagts, fortsätter
G. Jönsson, att >hon har den sanne publi-
cistens evigt vakna, brinnande och out-
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tröttliga patos: hon har alltid velat vara
där det väsentliga för mänsklighetens sak

sker>, Under senare årtionden har detta
ofta nog tvingat henne bort från det en-
bart skönlitterära fältet för att samlr stoff
till politiska och sociala stridsskrifter, som

bl. a. visar med vilken förbluffande lätthet
hon kan få personlig kontakt med män-
niskor som tillhör andra stridsläger än hen-
nes eget. Till detta område hör ju också

en stor del av hennes journalistisk i SDS:s

kulturspalter (och i viss utsträckning även

i Credo) framför allt hennes översikter över
kristendomsförföljelserna i kommunistiska
länder.

Anna Lenah Elgströms liv och diktning
her varit präglade av hennes religiösa
förankring och en stark personlig ensvars-
känsla. Denna läggning har också drivit
henne till praktiskt arbete, ett stort och
hängivet arbete i den aktiva människokär-
lekens tjänst. Hösten 1919 var hon en av

de fyra, svenska kvinnor som startade den

andra Rädda barnen-föreningen i världen;
under dess första år räddade hon verkligen
barn: att så många utmärglade sjuklingar
i hungerköernas Centraleuropa efter första
världskriget kunde återföras till en bättre
existens genom undsättning från Sverige,
var till stor del hennes förtiänst. Hon tog
vidare initiativet till den alltjämt bestående

>fadderbarns-institutionen), som blev av

så stor betydelse, inte minst sedan den hade

utsträckts till att också bistå nödlidande
svenska barn genom bespisning, sommarvis-
telse och annat, Nämnas bör också hennes

arbete för Centrala Finlandshjälpen under
vinterkriget och för Statens flyktingskom-
mitt6 (r940-4i).

Hennes mest betydande insats näst efter
Rädda barnen har kanske dock varit så-

som initiativtagare till och ordförande i
>Neutrala kvinnokommittdn för Spaniens
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barn>. Med hjälp av iusamlade medel un-
derhöll denna två barnhem och flera stora
bespisningar för sammanlagt 900 barn på

ömse sidor om inbördeskrigets fronter;
efter republikens fall tog den hand om
flera tusen flyktingsbarn i lägren i Frank-
rike.

Som slutomdöme om denna del av Anna
Lenah Elgströms gärning kan man, avslu-
tar G. Jönsson, säga inte blott att hon har
varit i elden för många >saker> och idier,
utan också ett den rörliga, hettande elden
tydligen är det element som har passat

henne bäst. Aldrig har hon varit rädd for
arbete, aldrig har hon blundat för verk-
ligheten, hur förskräckande den än har va-
rit, och aldrig har hon brytt sig om orden
>det tjänar ingenting till>. Hon har inte
dragit sig undan världens strider utan iv-
rigt ställt sig i ledet, där det har gällt att
göra något för humanitetens, fredens och
rättens sak. Hon har varit och är alltjämt
en tapper barmhärtighetssyster - med el-
ler utan dikten som remedium och redskap.

Don Sturzo

Don Sturzo, en av de största personlig-
heter inom vår tids kristliga demokratiska
rörelse - 

jämförlig endast med en man
som \Tindhorst - och utom all tvekan
dess mest framträdande representant i sitt
hemland Italien, insomnade stilla den 8

autusti l9J9 i ett anspråkslöst kloster i
Rom, dit hn 1946 dragit sig tillbaka efter
återkomsten från landsflykten.

Luigi Sturzo föddes den 26 november
1871 i Caltagirone på Sicilien i en lågadlig
familj. Redan tidigt upptäckte han sin kal-
lelse, prästvigdes 1894 och erhöll [yrt &t
senare teologie doktorstiteln vid Gregorian-
ska universitetet i Rom. Det var just den
tid då de unga katolikerna stod under
starkt inflytande av påven Leo XIII:s en-
cyklika Rerum Nwarurn, som väckte de-
ras entusiasm och gav dem impulsen till en

livlig aktivitet men som å andra sidan
mötte ett efter hand allt starkare mot-
stånd inom konservativa kretsar i Europa

och Amerika. Don Sturzo slöt sig genast
till de unga katolikerna, men hans osvik-
liga taktkänsla, hans självdisciplin, hans
genomträngande intelligens och hans ge-
digna kunskaper, inte endast i teologi utan
även i historia, sociologi och politik, räd-
dade honom från varje överdrift. I de svå-
raste situationer och inför de mest om-
stridda problem kom han alltid att finna
lösningar som var på samma ging djärvt
och kloka. Han tog .veru pi all den frihet
kyrkan lämnar sina barn i frågor som inte
direkt berör tron, utan att därför glida
över i ett rent utopiskt tänkande.

Redan 1902, som professor vid prästse-
minariet i Caltagirone, framlade han i
stora linjer hela sitt framtida progr.m i
anslutning till Rerum Nwarum och Leo
XIII:s andra encyklika Graues de communi,
där påven ytterligare preciserade den rätta
innebörden av begreppet >krisrlig demo-
krati> och visade vägen till dess förverk-
ligande. Don Sturzo blev ständig medarbe-
tare i tidskriften Caltura Sociale, som re-
digerades av den något äldre Romano
Murri, och tog aktiv del i den rörelse i
vilken Murri var den centrala personlig-
heten. Han drog sig dock genast tillbaka,
när Murri lutade mot doktrinär modernism
och satte sig upp mot kyrkans direktiv.
Men overksam förblev Don Sturzo inte
på det sociala området. Från l90i till 1920
var han borgmästare i Caltagirone med ti-
teln pro-sindaco (något som inte betyder
att han var biträdande borgmästare, som
flera journalister har trotr, utan att han
som präst inte kunde officiellt anta borg-
mästartiteln). F{an var också aktiv med-
lem i Italienska kommunernas förbund,
som grundades 1901 av socialisterna, och
valdes lgli till dess vice-president.

Under hela det första världskriget var
Don Sturzo generalsekreter*e i Giunta di-
ret tht a dellAzione c attolic a (styrelseutskot-
tet för Katolska aktionen). Han hade de-
finitivt lämnat sin födelsebygd Sicilien för
att slå sig ned i Rom. Hans ställning gav
honom tillfälle att komma i omedelbar
kontakt med nästan alla existerande ka-

3t



Katolska perspehtiu

tolska organisationer och få en inblick i de skriftställare, vars verk, förbjudne i hem-
mest skiftande religiösa och politiska mil- Iandet Italien, genast översattes till engel-
jöer. ska och franska. Hans böcker utmärker

Han var väl insatt i si* lands politiska sig för iddrikedom och tankeskärpa och
förhållanden och hade förvärvat en djup behåller än i dag sitt värde. Nämnas bör
människokunskap, när han genast efter först och främst Den internationella ge-

krigets slut med Benedictus XV:s tillstånd menskafien oclt rötten till krig, vidarc
grundade Partito populare, det italienska ltalien ocb fascismen (1927), Sociologish

folkpartiet. Detta parti var katolskt in- essay (1935), Kyrka ocb Stat (1937) och
spirerat, men - liksom centerpartiet i De molerna hrigen ocb den k-etolska tan-
Tyskland - utan direkt anknytning till h-en, som publicerades 1942 i Montreal, ef-
en bekännelse, Don Sturzo förblev dess tersom Don Sturzo 1940 hade begivit sig

generalsekreter*e ända till 1923 och ut- till Förenta Staterna. Min kamfi frfu Neu
arbetade i huvudsak dess program. På det
inrikespolitiska planet ville italienska folk-
partiet tillförsäkra katoliker fulla med-
borgerliga rättigheter 

- 
särskilt inom

fackföreningslivet 
- 

och framtvinga en

vittgående admhistrativ decentralisering,
medan det på det utrikespolitiska planet
gjorde sig till förespråkare för ömsesidig

vänskap mellan folken och understödde
nedrustningssträvandena inom Nationernas
Förbund. Vid parlamentsvalen i november
l9l9 

- 
folkpartiet hade drivit igenom att

de hölls enligt den proportionella valmeto-
den 

- 
fick Don Sturzo 100 av sina kandi-

dater invalda och hans parti blev det näst
största i Italien. 1921 hade folkpartiet 106

representanter i parlamentet.
Italienska folkpartiet vann dock sitt po-

litiska inflytande för sent för att kunna
hejda fascismens frammarsch. De viktigaste
nyckelställningatn^ ylr för övrigt i andra
händer, och omstörtningen underlättades
ytterligare av de äldre politiska gruppe-
ringarnas svaghet och undfallenhet inför
brutala metoder. Don Sturzo själv var en

okuvlig motståndare till diktaturen, men

några av hans vänner betraktade den som

ett mindre ont, för att inte tala om dem,
som i hopp om lugnare förhållanden efter
flera års blodiga oroligheter hälsade fascis-

mens seger med en viss lättnad.
1924 blev Don Sturzo tvungen att lämna

Italien. Han begav sig till England och
ägnade sig i landsflykten åt litterär verk-
samhet. Allt mer framträdde han som en

ev samtidens mest betydande politiska
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York, som utkom 1949 i Milano, är ett
mycket fängslande vittnesbörd om hans

verksamhet i sitt fäderneslands intresse un-
der dessa fyra avgörande år, då dess öde

stod på spel, Och denne till sitt utseende
bräcklige präst var redan då öyer 70 it
gammal!

19i1 uppvaktades han på ett storslaget
sätt till sin åttionde födelsedag. Hyll-
ningen, till vilken de mest framträdande
personligheter inom den kristligt demokra-
tiska rörelsen från hela världen anslutit
sig, framfördes av presidenten de Gasperi,
som alla meningsskiljaktigheter till trots
var och förblev hans lärjunge och gamle

vän. De Gasperi stod nämligen i spetsen

för en ny generation, som hade att brottas
med nya svårigheter; de lösningar som han
valde var inte alltid desamma som Don
Sturzo själv skulle ha föredragit.

Följande år utnämndes Don Sturzo av
presidenten Gronchi till senator på livstid,
och trots att han annars nästan aldrig
lämnade sitt rum varken på sommaren eller
på vintern, begav han sig nu regelbundet
till senaten för att delta i debatterna, vilka
han betraktade som livsviktiga för landets
väI. Han avhöll sig därvid inte från att
kritisera det parti, som under ett annat
namn men i samma anda hade efterträtt
Italienska folkpartiet, men man lyssnade

inte alltid till hans anmärkningar. För att
mera fritt kunna framföra sina åsikter
publicerade han dem inte i den kristligt-
demokratiska tidningen ll Pobulo, som han
själv grundat 1923, lutan han skickade
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vanligtvis sina artiklar till Giornale d'ltdlil
eller till andra liberala informationsorgan.
Ända till sin sista sjukdom skrev han tre
till fyra artiklar varje vecka,

I sin kritik riktade sig Don Sturzo först
och främst mot det system som tillät parla-
mentsledamöter att samtidigt sitta i sty-
relsen för statliga eller halvstatliga bolag.
Vidare bekämpade han den ständigt fram-
skridande uppwällningen av förvaltnings-
,ppareten och dess allt större intrång i
landets liv. På det rent politiska planet
motsatte han sig på det bestämdaste flirten
med vänstern. Därmed menade han den

yngre generationens 
- 

och även Gronchis

- beredvillighet till samarbete med Nenni-
socialisterna. Nenni hade visserligen offi-
ciellt tagit avstånd från kommunismen
men inte dragit sig för att fortsätta det
gamla samarbetet under valförberedelserna;
Don Sturzo fann ingen ursäkt för en så-

dan undfallenhet. I sin ungdom hade han
ivrigt kämpat för den proportionella val-
metoden, men nu föreslog han ett system

med enmansvalkretsar, som i England, för
att ytterligare kringgärda den kommunis-
tiska faran. Hans motståndare och många
av hans egna meningsfränder beskyllde ho-
nom för att ha ändrat mening. Don
Sturzo försvarade sig och hävdade att det
var inte han som hade ändrat uppfattning
utan att världen hade blivit annorlunda.
Under mellankrigsåren hade Sovjetunionen
inte på långt när haft samma meteriella
och moraliska ställning som den vunnit
efter segern över Hitler 

- 
för att inte

nämna alla de andra omstörtningarna på

vår planet.
Don Sturzo var en mångsysslare: aktiv

politiker, skriftställare, sociolog, men före
allt annat var och förblev han präst, När
man såg honom celebrera mässan, fick man
klart för sig, till vilken grad han genom-
lystes av sh inre övertygelse. Hela hans

verksamhet präglades av hans andliga liv.
Hans långa lrnds{lykt hade olyckligtvis
gjort honom i mångt och mycket främ-
mande för den nya generationens strävan-
den, men i sina skrivna verk är och för-
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blir han utan något tvivel den mest bety-
dande tänkare som hittills framträtt inom
den kristligt demokratiska rörelsen.

(Inf otmctions cat boliqres internationales,
rle tete.)

Ma*rice Yaussard

Katakombernas kyrka i Kina

Det tragiska läge som Kinas kyrka be-

finner sig i kan sammanfattas i tre ord:
förföljelse, schism, trohet. Flera månader
igenom hade den kommunistiska pressen

undviLit att tal, om kyrLan. Förmodligen
ville den inför utlandet låta påskine, att
det inte längre fanns någon religiös fråga
i landet, att allt var likriktat och i bästa

ordning. Men bambu-ridån var inte tät
nog: å ena sidan lyckades man smuggla in
i landet Pius XII:s encyklika om läget i
Kina, å andra sidan sipprade från Kina
ständitt än sparsamt 

- 
nyheter

ut om vad som där holl på att ske. I
själva verket fortsatte katolikförföljelsen
ännu obarrnhärtigare än tidigare. Det fak-
tum ett folkkongressen i april valde Liu
Shao-ch'i till Mao Tse-Tungs efterträdare,
innebar ingen avspänning i kyrkokampen.
Tvärtom, Mao stannade kvar som partisek-
reterare och är fortfarande Kinas starkaste
man; Liu är sedan länge känd som en fa-
natisk kommunist. Visserligen förklerade
de tre katoliker, som fanns bland de I 222

folksrepresentanterna, för pressen och i en

särskild skrivelse till kongressen, att >im-
perialisterna och Vatikanen hetsade till
upproret i Tibet, men att Kinas vapen
hade försvarat den religiösa friheten och
de mänskliga rättigheterna . . . Kinas kyrka
kan inte rubbas i sin vilja att undandra
sig Vatikanens reaktionära auktoritet och
förskaffa sig s.iälvständighet i en fri och
orvhängig kinesisk kyrka.> Men dessa tre
olyckliga katoliker företräder på intet sätt
Kinas kyrka: Li Vei-kuang, f. d. general-

vikarie för biskopen i Nanking, exkom-
municerades av Rom redan för flera år
sedan; Hu Vei-yao, f, d. professor vid det
katolska universitetet i Shanghai, har of-

t3
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fentligt avfallit från kyrkan; Tong Shao-
sheng, en lekman från Szechwan, är all-
deles okänd.

Den kommunistiska presstjänsten Nlll
Kina berättar också om ett protestmöte
mot de >>tibetanska förrädarna>, som skall
ha organiserats av representanter för alla
religioner och som avhölls den 31 mars
19 J9. Den tvångsmässigt tillsatte presi-
denten för >de katolska patrioternas för-
bund>>, ärkebiskopen P'i av Mukden, skall
på detta möte ha förklarat: >>Vad oss ka-
toliker beträffar, kan jrg försåkra, att för
vår del är religionsfriheten fullbordad i
Kina>>. Men, som alla vet, är sådana för-
klaringar 

- 
om de nu överhuvudtager har

avgivits 
- 

framtvingade och innebär ert
hån mot själva verkligheten. >De patrio-
tiska katolikerna>> har satt i gång en ak-
tion för att avskaffa kyrkans bud 

- 
>till

Guds ära och av kärlek till vår nästa>> 
-såsom varande >feodalistiska och imperialis-

tiska>. Man vill också förbluda de av Leo
XIII påbjudna bönerna efrer varje stilla
mässa om skydd mot kyrkans fiender och
förbönen för påven i mässans kanon,

Sedan man börjat organisera folkkom-
munerne, har den ateistiska propagandan
i den dagliga pressen åter blivit intensi-
vare. Nästan alla kyrkor förefaller numera
vara stängda, även den berömda Paitang-
katedralen i Peking, dit de statliga gui-
derna hittills alhid fört de utländska tu-
risterna. Till skillnad mot tidigare be!ät-
tar numera turisterna, att de överallt, även
i de största städerna, fann kyrkportarna
tillbommade, och att guiderna inte ville
visa dem omkring i dem eller låta dem be-
vista någon gudstjänst. De fåtaliga kyrkor,
som ännu står öppna, användes nästan
aldrig mera, emedan både församlingsborna
och prästerna befinner sig >i arbete>>, eller
på grund av att prästerskapet till största
delen försmäktar i fängelser, skickats till
tvångsarbete eller omskolas på tvångskur-
ser; när de >patriotiska>> prästerna förrät-
tar gudstjänst, håller sig de troende borta.
Av de 300 kyrkor och kapell t.ex. som
finns i stiftet Swatov är alla utom katedra-
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len stängda, och även denna tas titr och
tätt i anspråk för utställningar, >Vi firar
numera det heliga offrer och kommunio-
nen i anden... Vi ber i vårt hem... Vi
läser rosenkransen inom familjekretsen. ..
Vårt hem är vår kyrka.> Sådana uttalan-
den från de trognas sida säger tillräckligt
mycket.

Det exakta antalet präster och troende,
som befinner sig i fängelse eller på tvångs-
arbete, är inte känt. Från Shanghai berät-
tas om massanhållanden bland de katolska
ungdomarna. Av de 115 kinesiska jesui-
terna (2 biskopar, 9? pråster och 4Z lek-
bröder) hålles 41 fängslade: biskop Tang,
den apostoliske administratorn för ärke-
stiftet Kanton, och 40 präster. I stiftet
Swatov befinner sig av 30 präster ll i
fängelset. De andra arbetar antingen i
folkkommuner eller som grovarbetare vid
järnvägsbyggen. I stiftet Suiyuan dömdes
två präster, för att de 

- 
enligt Journal

för lnre Mongoliet (??lt0 19rB) 
- 

>upp-
muntrade kacolikerna till ståndaktighet i
tron>>, den ene rill 20 fu fångelse, den
andre till lt är, bäda dessurom till för-
lust av medborgerliga rämigheter under f
år. Av de omkring 100 prästerna i stiftet
Shanghai känner man namnet på 2i som
har blivit häktade eller tvångsförflyttade.
Den amerikanske biskopen Valsh, tidigare
chef för >>Katolska centralbyrån> i Shang-
hai, den ende utländske biskop som inre
landsförvisats och länge fick röra sig fritt,
befinner sig sedan mer än ett år tillbaka
i fängelse. Bland andra anhållna skall yt-
terligare blott nämnas den olycklige men
tappre generalvikarien Li-Kuen-wu från
Peking. Han var känd över hela världen,
emedan ett samtal med honom horde till
de utländska turisternas officiella resepro-
gram. Om det verkligen var sin inre över-
tygelse han gav uttryck för, när han ge-
nom förmedling av en sradig rolk för sina
besökare målade en mycket rosig bild av
kyrkans läge i Kina, är visserligen en an-
nan sak. Kommunisterna meddelar nu, att
Li är svårt sjuk. I själva verket syns det
förhålla sig så, att han blev anhållen, när
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han vägrade att låta sig utnämnas till
biskop. 

*

1918 nåddes höjdpunkten i katolikernas
själsliga martyrium. Med alla våldsmedel

försökte man bryta ned trosvissheten och

samvetsfriheten hos präster, systrar och
troende lekmän. Huvudmålet för alla om-
skolningskurser är numera >>total hängi-
velse>> till partiet, avfall ftär Rom, sam-

tycke till valet av en >röd påve>> för
Kina. En ny metod utgör teaterstycken,
som vid slutet av tvångskurserna samman-

fattar resultaten av diskussionerna i ett
förhånande av kyrkan, som t. ex. i pjäsen

Hu-lao-Cbe, >Den usle prästen>>, som likt
en spiritist bedrar folket, Där uppträder
också >>Pacelli>> och >Roncalli>, Iör att
släpa i smutsen allt som för en kristen är
heligt. I Shanghai avslutades kursserien i
naj 1919 med en antikristlig utställning i
Zikaweis prästseminarium. Alla katoliker
i staden tvangs att besöka den och att vara
med i en rundgång på 4 till J timmar.
Utställningen visade i tre avdelningar de

utländska missionärernas imperialism, det
kinesiska prästerskapets fientlighet mot re-
volutionen och kyrkans urartning alltsedan
kejsar Konstantins tid. Där visades t. ex.

bilder av en barnpåve, av en kvinnlig
påve som är havande, av >>Pacelli>>, ifärd
med att schackra bort kalkar för att fi-
nansiera Hitlers krig, av >Roncalli>> som

mördare och sadist i den italienska erm6n.
Hela utställningen var lika vidrig som

dum - ett förskräckande bevis på den
låga nivån i denna ateistiska >civilisation>>.

Bäst är vi underrättade om de obliga-
toriska omskolningskurser och den hjärn-
tvätt som katolikerna i Shanghai måste

underkasta sig. Från augusti l9t7 till feb-
ruari l9i9 avhölls fem serier av kurser för
den katolska ungdomen, mestadels i Zika-
weis prästseminarium. Kring årsskiftet
19J9 vzt där goo ungdomar samtidigt
hoppackade till en kurs som varade i elva

veckor, Ofta varade kurserna flera måna-

der med tio timmar diskussion var dag.
En del pojkar och flickor teg sammanbitet

under de första dagarna och lät ständi8t
rosenkransens pärlor glida genom fingrarna,
men små småningom bröts deras själskraf-
ter ned, med den foljd att somliga av

dem underskrev saker som de under nor-
mala forhållanden inte ens trodde pä,

själva. Detta sataniska sätt att framkalla en

schizofren medvetandes klyvning i
hjittat troende katolik, till det yttre
kommunist 

- 
är exempellöst i kyrkans

förfoljelsehistoria, De som lyckades hålla
stånd hela kursen igenom, anhölls efteråt
eller deporterades till gränstrakterna. 19i8
underkastades hela det infödda prästerska-
pet i Shanghai 

- omkring 100 präster 
-,vidare mer än 300 systrar, över 4 000

vuxna lekmän och l 000 ungdomar denna
hjärntvätt. Under kursen måste prästerna

och systrarna också arbeta vid primitiva
masugner, som hade byggts upp på gården
till jesuiternas tidigare centrum. Kända är
namnen på tre präster, som under kursen
örfilades och misshandlades, därför att de

uttalade sig mot en schism. En kurs för
80 präster i Tongkadu varade över ett år;
kursen för de 300 systrarna pågick från
den 2 juni 19tS till april 1919. Alla
tvangs att deltaga. Systrar, som vägrade
lämna sitt kloster, lockades ned till träd-
gården med ropet >Elden är lös>>, släpades

till bilar av kommunister, som hade trängt
in över muren, och fördes med tvång till
kursen. En annan grupp systrar förkla-
rade: >Ni kan föra oss till fängelset, men
till kursen går vi inte>. En polisbil stan-
nade framför huset, man tvang systrarna
att ta plats för att förc dem >till fängel-
set>, men i själva verket körde man dem
direkt till kursen. Det mest fruktansvärda
är de så kallade fångfrågorna. De verkar
harmlösa men döljer inom sig förräderiet
mot tron. Kan man då undra, om några
efter månader av själslig tortyr inte mer
visste vad för bekännelse de skrev under?
Inte heller kroppslig tortyr saknades. En
präst och en syster måste t. ex. lägga sig

3t
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på knä mitt i salen. Alla uppfordrades att
örfila och bespotta dem. Maa släppte in

utomstående, som utförde den gemena

handlingen, På en annan präst skrev man

vidriga anklagelser i ansiktet, på en hög

hatt som sattes på hans huvud, och på

pappersremsar som klistrades fast på hans

talar. Han föll inte till föga; i dag befin-
ner han sig på tvångsarbete. En annen

präst örfilades av en ung flicka, vars and-

lige fader han varit. Hon anklagade honom

för att ha försiftat och besudlat hennes

själ med entikommunistiska tankar. Två
präster, franciskanpatern Yang och jesuit-

patern Ting, bröt själsligt samman efter
två års motstånd och är nu fullständigt
omtöcknede. 

*

Utom de första olagliga biskopsvigning-
arna i april 1918 var vid årsskiftet 1919

ytterligare I t fall kända, där kinesiska

präster utan påvligt tillstånd konsekrerets

till biskopar. Men först senare under året

erfor man, att ytterligare två vigningar
ägt rum i oktober l9t8 

- 
i Changsha och

i Nanchang.
Enligt den kommunistiska tidningen Sla

Hanan Pao avhölls den 22-26 okt' l9Jt
i Changsha ett protestmöte mot Pius XII:s
Kina-encyklika, organiserat av de >patrio-
tiska katolikerna>. Samtidigt vigdes där

fem kinesiska präster till biskopar: Hiong
Teh-lien för Changsha, Yattg Kao-chien
för Changteh, Kuo Tse-chien för Heng-
yang, Ly Chen-lin för Lihsien och Ly Shu-
jen för Yoyang. Changsha är ett ärkestift,
vars rättmätige herde har blivit utvisad
såsom utlänning. Likaså förhåller det sig

med stiftet Changteh. Vad som har hänt
den rättmätige infödde biskopen i Heng-
yang, 'ir obekant. De två andra stiften är

i kyrkorättsligt avseende bara apostoliska

prefekturer 
- 

deras prefekter har blivit
utvisade.

präster till biskopar. På ett av >patriotiska
katoliker> organiserat protestmöte hade

först >folksdomstolen> avsatt den rättmä-
tige ärkebiskopen, bekännelsebiskopen

Chow, en av de mest framstående kine-
siska prelaterna. Under åren 19J2-18 satt
han fängslad, dfuför a'tt han vägrade att
låta sig utses till >Kinas påve> och även

i övrigt ställde sig awisande till >de ki-
nesiska patrioternas förbund>. ögonvittnen
berättar, att han bara teg inför alla ankla-
gelser som den skränande folksdomstolen
överöste honom med. En >petriotisk> präst
skrek till honom: >Chow, jag kallar er

inte föt biskop! Ni är vår biskop, bara

när ni delar ut sakrament eller när ni hål-
ler gudstjänst. Då respekterar jag er. Men
nu är vi på ett politiskt möte, ni är här
som enkel medborgare, jry har ingen res-

pekt för er. Jrg fordrar, att ni avlägter
räkenskap. Med vilken rätt vägrar ni de

kristna patrioterna sakramenten?> Likaså

avsertes fyra utländska biskopar, som re-
dan tidigare blivit utvisade, nämligen
biskoparna i Nancheng, Yukiang, Kanchow
och Kian, vidare fem kinesiska kapitular-
vikarier i herdelösa stift. Samtidigt vigdes

utan påvligt tillstånd tre kinesiska präster
till biskopar: Hu Ching-ming för Nan-
chang, Huang shu för Yukiang och Chen

Tu-ching för Kanchow.
Hittills är alltså 24 fall av otillåtna

biskopsvigningar kända, Pius XII:s encyk-
like Yid afostlafurstens grau (29 l6 lgrl),
publicerad den 8 sept. samma år, syns emel-

lertid ha satt stopp för vidare vigningar.
Encyklikan smugglades in i Kina och

spriddes hemligt i avskrifter i alla kristna
kretsar, så att inte ens kommunisterna
längre kunde förtiga dess existens. Medan

de >patriotiska katolikerne> på allt sätt
uttryckte sitt harm över den och gjorde

den till föremål för diskussioner på om-
skolningskurserna, styrkte den samtidigt
modet hos de troende och prästerskapet'

Enligt vad man vet, ägde 1959 bara en

Enligt den kommunistiska tidningen enda biskopsvigning rum. Som den kom-

Kiaflgsi Jih Pao vigdes samma oktober l9J8 munistiska tidningen Kirin Shib Pao (f 16

i katedralen i Nanchang ytterligare tre 19i9) meddelade, skall Vang Vei-min vid

,6
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slutet av :naj ha vigts till biskop i Kirin
(Mandsjuriet). 

+

Det anstår inte oss att döma om dessa

otillåtna biskopsvigninger eller att uttala
oss om de berörda biskoparnas och präs-

ternas skuld eller oskuld. Vi vet inte, hur
det gick till när dessa män bröts ned un-
der den själsliga terrorn och medvetandes-

klyvningen på omskolningskurserna. Vi vet
heller inte, om alla dessa meddelanden, som

uteslutande härrör från kommunistisk press,

motsvarar sanningen, Pius XII har dömt
dessa biskopsvigningar som högst otillstän-
diga, dvs. syndiga och sakrilegiska, men

han har inte talat om >schism>. Vi vet
ju hte ens, huruvida och i vilken utsträck-
ning de nyvigda biskoparna överhuvudtaget
utövar sitt ämbete. Först påven Johannes
XXIII har begagnat ordet >schism>' men

med stor försiktighet, För första gången

skedde det i ett anförande vid konsistoriet
den li dec. l9J8: >Jag hoppas dock, att
våra ord, förmaningar och uppmaningar
når även dem som tyvärr visat sig svaga

och vacklande, men i synnerhet dem som

har tillvällat sig det ämbete och säte som

tillkommer kyrkliga överherdar och så-

lunda på ett beklagansvärt sätt berett vä-
gen för en fördärvlig schism 

- 
detta ord

>schism> liksom sveder våra läppar och

wider i vårt hjärta.> I ett tal i Sankt

Paulsbasilikan den 12 jan. 1959 återkom
påven till >den stora feren w en ödesdiger

schism>, I hans pingstbudskap l9i9 sade

han: Kyrkans läge i Kina har förvärrats.
Man har där för avsikt att fullborda >den

hotande schismen>. 
- 

Men varken i dessa

påvens uttalanden eller i Osseraatore Ro-
mano's kommentarer framställs schismen

som ett fullbordat faktum utan som en

olycka - 
en hotande fara, som man öpp-

ner dörrarna för.
Ännu står massan lv de kinesiska kato-

likerna med sina präster fast i sin trohet
till Kristus och till hans synlige ställföre-
trädare i Rom. Det mest övertygande be-

viset härför är förföljarnas vanmäktiga

vrede övcr detta smidiga men samtidigt
orubbliga motstånd hos det stora flertalet
kristna.

Likt bambun bojer de sig för vindstö-
tarna men bryts inte; när stormen är över,

rätar de sig upp igen.
(Die Katbolhche Missionen l9t9 h:ifte

r.)
I.A.O.

Kyrkans mission i de underutveck-
lade länderna

Flungern i Asien och Afrika, den fi-
nansiella, andliga och personliga hjälpen
till underuwecLlade länder framstår i dag

som främsta världsproblemet. Man kan
nästan säga, att gårdagens kolonialsystem

håller på att avlösas av >utvecklingshjäl-
pens> tidsålder. Denna revolutionära bryt-
ning har skapat ett alldeles nytt förhål-
lande mellan de vita och de färgade fol-
ken: i stället för gårdagens kolonialistiska
paternalism träder sant broderskap olika
raser emellan, där alla är likaberättigade
och i gemensam strävan bygger upp en

bättre värld.
Det katolska missionsarbetet har ingen-

ting att frukta av denna förändring. Det
har av princip aldrig varit kolonialt inrik-
tat, dvs. man har aldrig betraktat missions-

länderna som ett slags kyrkliga kolonier
till västerlandets moderkyrka. Fast man

olyckligt nog gärna talade om >erövring>,
var man dock i allmänhet medveten om att
missionären inte är en >erövrare>> utan en

>tjänare> i förhållande till folken i mis-
sionsländerna. I våra dagars språkbruk är
allt missionsarbete principiellt ett slags

kyrkligt-religiös utvecklingshjälp, dvs. en

hj:ilp till självhjälp. Målet är alltid att me-

delst missionsverksamheten grundlägga och

utveckla en självständig inhemsk kyrka,
som kan leva och verka genom troskraften
i egna församlingar, Missionsländernas kyr-
kor skall vara likaberättigade bland alla

andra kyrkor i den stora katolska folk-
kyrkan under Kristi ställföreträdare i Rom,
jämställda med och inte beroende av sina
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västerländska systerkyrkor. Inte bara i
fråga om denna principiella syn utan också

i praxis låg kyrkan långt före de västliga
kolonialmakterna: innan dessa ens tänkte
på att överlåta rätten till och ansvaret för
självstyrelse till kolonialfolken själva, ut-
nämnde kyrkan infödda biskopar.

Som en världskyrka med vidsträckt mis-
sionsverksamhet kommer Katolska kyrkan
inte desto mindre att beröras av denna
världsomspännande ekonomisk-politiska ut-
veckling, så till vida som den socialpoli-
tiska strukturförändringen nödvändigtvis
kommer att förvandla det psykologiska

klimatet mellan den vite missionären och
hans överordnade inom det infödda episko-
patet eller den infödda ordensledningen,
hans förhållande till sina f ärgade medar-
betare bland präster och lekmän, hans av

infadda bestående församling och ännu
mer till de färgade icke-kristna.

Under de kommande åren avgörs den

ödesdigra frä.grn; solidaritet eller klass-

kamp folken emellan? 
- 

och väl att
märka, mellan de rika vita och de frttigt
färgade folken, såsom \[erner Pank ut-
tryckt det i undertiteln till sin instruk-
tiva bok Der Hunger in der Velt (Herder-
Biicherei 38, Freiburg).

Det var just denna tanke som inspirerade
46:e sessionen av de franska katolikernas
>Sociala vecka>>, som hölls i Angers i juli
19J9. Den var uppbyggd kring temat:
Folkens utveckling inom den mänskliga
gemenskapen. Bland de tre tusen delta-
garna var många av asiatisk eller afrikansk
härstamning. Just för dessa var veckan en
oforglamlig upplevelse av en alla raser om-
fattande solidaritet inom kyrkan och av

de franska katolikernas allvarsamma ly-
hördhet.

I denna formel av \[erner Pank anty-
des också, att de politiska, ekonomiska, so-

ciala och kulturella aspekterna och de reli-
giösa och kyrkliga frågorna på ett intimt
och komplicerat sätt förknippas och sam-

manflätas med varandra. Missionsverksam-
heten måste delvis omprövas och delvis
länkas in på nya vägar. Man kan inte se
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bort ifrån det faktum, att just de länder
som ur kyrklig synpunkt ter sig som äkta
missionsländer 

- och ännu länge kom-
mer att förbli der 

- 
för det mesta också

framstår som ekonomiskt underutvecklade,
verkligt behövande länder, där den ekono-
miska misären med dess hygieniska, sociala,

kulturella och politiska följder är fruk-
tansvärd. Det social-karitativa inslaget i
missionsarbetet måste därför nödvändigtvis
förstärkas och kanske också ledas in i nya
banor. Därtill har kyrkan inte bara rätt;
det är också hennes plikt. Och ingen stat-
lig eller ekonomisk instans ffu frånta
henne denna rätt eller hindra henne i ut-
förandet av denna plikt. Numera börjar
man också inom de ansvariga ekonomiska
kretsarna inse detta förhållande, såsom t. ex.
E. Schulz i berättelsen om sin resa genom
Belgiska Kongo i Frankfurter Allgemeine
Zeitung (13 l6 19t9) konstaterar. Man
hade sagt honom, att Afrikas industriali-
sering skulle ha fört till anarki, om inte
kyrkan hade skänkt negrerna en ny lev-
nadsordning. Kyrkans social-karitativa ar-
bete har alltid redan av princip utgjort en

väsentlig del av hennes världsomspännande
frälsningsuppgift, det har inte vuxit fram
först genom den moderna problematiken
kring ekonomiskt underutvecklade länder.
Frälsningen gäller ju hela människan och
inte endast själen, eftersom Kristus >hel-
brägdagjorde> hela människan, både till
kropp och till sjäI.

Stommen i all materiell missionshjälp
inom Katolska kyrkan utgörs av de tre
s. k. påvliga missionsverken: det >för trons
utbredande>, det >>av den hela Barndomen>>

och >S:t Petrus för utbildningen av in-
födda präster>, Deras uppgift är att säker-
ställa ett minimimått av materiella resur-
ser för missionsarbetet. Naturligtvis är
också andra former av hjälpverksamhet
välkomna, ty ju större tillgångarna är,
desto bättre och effektivare kan missions-
arbetet bedrivas. Men blott den hjalp blir
effektiv, som sker på ordnat sätt. Det var
därför som påven Pius Xl 1922 nyordnade
hela den katolska missionshjälpen enligt
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grundtanken, att alla först och främst ge-

nom medlemskap i de påvliga missionsver-
ken skall lämna sitt bidrag och först sedan

tänka på andra sätt att understödja missio-
nen,

Under räkenskapsåret l9i8 t.ex. in-
samlade de tre påvliga missionsverken en

summa som 
- 

omräknad i svenska pengar

- 
utgjorde mer än 133 miljoner kronor

eller över 1I miljoner kronor mer än året
innan. Föreningen för trons utbredande
svarade för 8a miljoner, Jesu Barndoms
förening för I0 miljoner och S:t Petrus
missionsförening f.& tz miljoner.

Hur användes nu dessa gåvor? Några
beräkningar, som gjordes på de påvliga
missionsverkens generalstämma 19J9, mi
ge svar på frågan:

Med de 133 miljonerna understöder man
7oO olika missionsområden. Naturligtvis
brukar missionskyrkorna också ha sina

egna inkomster, men de räcker inte till.
Missionsländerna är ju vanligtvis ekono-
miskt underutvecklade; dessutom hör de

nykristna sällan till de välsituerade kret-
sarna i landet. Jämsides med de löpande ut-
gifterna ansöktes i Rom också om under-
stöd för 600 mer speciella missionsuppgif-
ter. Av brist på pengar kunde bara 400
ansökningar beviljas; även där var man
tvungen att skära ned bidragen till 3ta/"
av det begärda beloppet.

19i9-årsbudget upptog 37 miljoner kro-
nor för de ordinarie och extraordinarie ut-
gifterna för utbildningen av infödda präs-
rer i 319 förberedande skolor med 23 283

elever och i 112 prästseminarier med i ,059

srudenter. Men Slt Petrus missionsförening,
som grundades 1889 just för detta ända-
måI, beräknades kunna bidra med endast
lZ miljoner kronor. De felande 20 miljo-
nerna kan till största delen anskaffas genom

föreningen för trons utbredande; det sker
då på bekostnad av andra viktiga grenar
av missionsverksamheten.

Generalstämman i Rom uppskattade det
årliga penningbehovet inom hela missions-
verksamheten till omkring 720 miljoner
kronor. De tre påvliga missionsverkens in-

komster av 133 miljoner täcker alltså en-

dast ca lSTo av totala behovet. De övriga
82o/o måste skaffas fram genom andra
aktioner: genom insamlingsverksamhet från
missionsordnarnas sida, genom hjälpkam-
panjer inom de gamla stiften och genom
gåvobidrag samlade genom privata initiativ.
(Die k"atholiscben Missionen l9t9 h^frc t)

Asiatiska och aftikanska studenter
vid europeiska högskolor

Efter andra världskriget blev i Europa
vissa problem aktuella som man tidigare
knappast lagt märke till, Asiens och Afri-
kas folk, till flertalet redan självständiga,
sänder i allt större utsträckning studerande
till europeiska högskolor. De få universitet
och liknande bildnings- och utbildnings-
anstalter som finns i östländerna, räcker
fortfarande långt ifrån till för att förse
dem med ett tillräckligt antal ingenjörer,
läkare, lärare, jurister.

Vi ställs därmed inför många nya fr|-
gor. I våra trakter betraktar man asiaten

och afrikanen i regel först som en något
efterbliven människa, som i alla avseenden

har att lära av oss för att sedan >europei-
serad> återvända till sitt hemland. Men i
själva verket möter oss i de unge studen-
terna från Indien och Ghana, Egypten
och Korea självmedvetna förkämpar för de

kulturella, politiska och ekonomiska rättig-
heter som de anser tillkomma sina hem-
länder. De vill inte komma hem som euro-
pier, främmande för sitt fosterland. Vi
blir på så vis påtagligt påminda om att den

västerländska kulturen inte är allenarå-
dande i världen. Vi lär känna nya värden
som inte tycks passa in i vårt världssys-
tem. Vår uppfattning av >neturrätten> ter
sig inte mera så självfallen. Vad kyrkan
beträffar, fastställer man att vår >kato-
licitet> i betydande utsträckning varit upp-
byggd med europeiska, i en humanistisk
tradition grundande principer som mall,
trots att den inom sig rymmer ytterligare
många andra möjligheter.

Denna problematik urskiljer emellertid
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långt ifrån alla som berörs därav. Aonars
skulle det vera obegriplitt, att i Frankrike
och Tyskland åter existenr restluranter,
där >färgade> inte är önskvärde. I London
och Peris, städer med en väldig tillström-
ning zv afro-esiatiska studenter, lever
dessa under de svåraste betingelser; i Tysk-
land är det på många platser svårt att ens

kunna skaffa dem bostäder, och om det
lyckas måste de ofta erlägga dubbel hyra.
>Gästlandets> befolkning är fortfarande
inte alls så >gästvänlig> som man kunde
förmoda efter ett krig som hade sin rot
bl. a. i rasfördomar, Medan engelsmännen
reserverat och fransmännen helt obekym-
rat ser på tillströmningen av sådana stu-
denter, har tyskarna, österrikarna, schwei-
z*na, italienerna ännu inte kommit över
sin >häpnad>: de förföljer de mörkhyade
med sina blickar, sina dumma frågor; de

bär sig ofte &t som menageribesökare.
Många studenter med annan hudfärg lider
i dessa länder av ett starkt psykiskt tryck:
de kan helt enkelt inte stå ut med att be-
gapas som underliga djur.

Framgångsrikt utnyttjas tillströmningen
av asiatiska och afrikanska studenter till
europeiska universitet och högskolor av

kommunisterna. De begagnar en skicklig
metod, som i praktiken aldrig senare släp-
per studenten: deras framgångar skall inte
överskattls, men i England och Frankrike
är de beaktansvärda. I fjol spärrade t. ex,

Sydvietnam de statliga bidragen för tio sti-
pendiater i Paris 

- 
nio av dem kom näm-

ligen vanligtvis tillbaka som kommunister.
På liknande sätt förhåller det sig med stu-
denter från andra länder. Vi borde också

tänLa på det faktum, att Chou En-lai, Mao
Tse-tung, Ho Chie-minh och ledaren av

Mau-mau-upproret, Jomo Kenyatta, har
studerat i Västeuropa.

I dag förxiker ytterligare många andra
organisationer ett >ta hand> om dessa ung-
domar. Inom det brittiska Commonwealth
arbetar redan i åratal British Council, som

hjälper studenterna fram till deras oya stu-
dieort. Där blir de emellertid sedan ofta
borttappade. Men i Västeuropa finns i
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ttatje fall inte cn liknande organisation
som tar kontal.t med alla studenter redan
i deras hemland och ledsagar dem till de

första språkkursernr, in i deras bostäder
och i universitetet. Av andra organisatio-
ner, som finnr överallt, ombesiirjes motta-
gandet, bygges hus, iiks familjer, ställs sti-
pendier till forfogande, ordnas sprikkur-
ser etc. Men i Tysklend t, ex., där de afro-
asiatiska studenterna fortfatand,e utgör ett
nytt fenomen, bildar dessa först grupper
av landsmän, som knappast har någon kon-
taLt med sina >värdar>. Vad som där ofta
inträffat, är att organisationer tar hand
om levande människor; att avfårde dem på

någon byrå blev patentlösningen, den >fär-
gade> ctudenten vid julgranen blir en pin-
sam form av familjeenslutning,

Av verkligt värde var, som det visat sig
i England, college-systemet eller i Tysk-
land systemet med >internationella hus>,
där tlo/" åv gästerne utgörs av tyskar. Den
väldiga, snabbt växande tillströmningen av

studenter kräver många nya vägar: be-
folkningen måste upplysas för att undvika
dumma frågor; ur kyrkorna måste mis-
sionsbössorna i form av bockande svarta
hednabarn och ur församlingarna de mudd-
stickande syföreningarna försvinna; fram-
för allt är det nödvändigt att europdn mö-
ter afrikanen och asiaten som människa
mot människa, I förgrunden står överallt
den enkla ftlganz är vi europder överhu-
vudtaget i stånd till att gå denna väg från
person till person, 2tt acceptera den andre
sådan han är, att helt enkelt utan *t frigt
så mycket finnas vid hans sida och 

- 
där

så behövs 
- 

bistå honom? Denna gemen-

skap måste alla sirävanden vara inriktade
på; överallt måste dea unga afrikanen och
asiaten känna, att han respekteras och tas

emot med sin egenart och sin kulturella
olikhet.

Av vilken stor betydelse denna gemen-

skap är, skall visas med några siffror, som

emellertid mycket snabbt växer och endast
tillnärmelsevis kan Be en bild av situatio-
nen sådan dcn ter sig 1919.

I Frenkrike rtuderar ca 30 000 studen-
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ter från rransoceana ländcr, därav den
största procenten i Paris. Flertalet studen-
ter är, i likhet med dem i de andra län-
derna, icke-kristna. Många av dem möter
>det kristna västerlandet> med stora för-
väntningar och blir desto mera besvikna
efter sina första erfarenheter (dctta gäller
för hela Västeuropa). Också i England
finns 30 000, de flesta av dem i London.
I England och Frankrike har starka grup-
per ev landsmän bildats, till vilka delvis
små katolska grupper är rnslutnr. Fort-
farande beger sig flertalet afrikaner och
asiater - i synnerhet ev språkskäl - till
England och Frankrike (där får de dess-

utom fler stipendier), Men kvoten i de

andra länderne i'r i stigande: Tyskland
härbärgerar idag redan runt 8 000 afro-
asiatiska studenter (f.ör + fu sedan omkring
2 000!), Holland omkring f 000, Spanien

och Portugal ungefär 3 000, österrike
bortåt I i00, Schweiz ca I 000. Belgien
och ltalien ca J00. Länderna bortom järn-
ridån räknar likaså stigande siffror inte
endast av studenter från Nordkorea och
Sovjetkina utan också från Persien, Nord-
afrika, Indien, Indonesien, Nigeria,
Uganda.

I dessa siffror 'åt inte medräknade
många unga ingenjörer och specialarbetare
som i de olika ländernr praktiserar i febri-
ker och institutioner. Medräknade är heller
inte de japanska gruvarbetarna och de al-
geriska arbetarna i Tyskland, de stude-
rande från Surinam och Antillerna i Hol-
land, de tallösa algeriskt tbetarna i Frank-
rike, de kinesista flyktingarna i Spanien

osv.

Till sist ett ord om de särskilda pro-

blem som uppstår i arbetet bland de trans-
oceanska katolska studenternr. Många av

dem hyser aversion mot missionärerna och
är inte lätt tillgängliga i sin nya omgiv-
ning. Det fattas kompetenta präster, det
fattas överhuvudtaget präster för derta ar-
bete - i England finns 2 präster på ca

4 000 studenter, i österrike en före detta
missionär, i Tyskland 3 uteslutande för
detta arbete avdelade präster, i Holland
likeså L Gästlandets studenter visar sig i
regel mycket obenägna 

- 
också när det

rör sig om katoliker 
- 

ett utöver studierne
överta uppgifter i församlingen och vid
universitetet. De förefintliga grupperna av

utländska studenter är i allmänhet oför-
mögna att av egen kraft, utan handled-
ning ta ställning till kyrkans universalitet
med särskild hänsyn till sitt eget land och
sin egen kultur. De katolska församling-
arna accepterar inte lätt sådana främlingar
eller de begagnar dem endast som reklam-
affischer för missionskollekter.

De skandinaviska länderna har hittills
inte konfronterats med dessa problem.
Men även där kommer snert 

- 
i synnerhet

i huvudstäderna 
- ovanliga ansikten i allt

större antal att dyka upp, ert börja med
betraktade med undran eller reservation.

Bakom alla dessa frågor beträffande stu-
denter av annan ras står emellertid 

- 
vi

får inte glömma detta 
- 

den en gång
givna stora chansen för oss att höja oss

utöver vår, alltför trånga synkrets; att på

nytt lära respekt för vår nästa, främlingen,
hans liv, hans kultur; att känna vår till-
hörighet till en universell, över alle natio.
ner och kulturer stående, enande kyrka.

Denna chans måste vi utnyttjat
Heltnut 'Veyers, Bonn
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Gunnel Vallquist: Till
dess d.agen gr1r. Stockhokn 1959,
Bonniers, Kr, 9:75.

Gunnel Vallquists TiIl iless dagen gryr
är inte en bok i vanlig mening eller en

essäsamling. Förlaget 
- 

eller förfrttr-
rinnan själv 

- 
kallar den för >anteck-

ningar l9J0-t8>. Dagboksanteckningar,
eller kanske bättte lumina 

- 
tankar om

centrala kristna problem, frukter av be-
traktelser.

Karl-Olov Nordelius i Altonbladet Ql l9
1959) säger träffande: >)Det händer, att
texten liksom skjuter läsaren ifrån sig.
Han tvingas hejda funderingarna och upp-
höra med 'arbetet'. Men inte för att 'tänka
på annat'- utan för att lyssna, eller kan-
ske bättre betrakta.>

Det är glädjande att ha fått en bok som

stimulerar på detta sätt, som inbjuder till
besinning, till betraktelse. Sådana böcker
fyller ett behov. Det finns tyvärr alltför
få katolska verk på svenska som skrivits
direkt för att hjälpa oss i vårt personliga
fromhetsliv. Några ställen i versform på-
minner om en av den franska skolans läro-
mästare på det andliga livets område, Pöre

Crasset SJ. Fru Vallquist vore utan tvivel
rätt person att översätta hans lilla betrak-
telsebok. Det behövs någon med hennes

fina känsla för både franska och svenska

språket för att ge full rättvisa åt Crassets

aforismer.

Bokens första del handlar om människan
inför Gud, i Kristi efterföljelse, om Kär-
leken. I dess andra del är det centrala mo-
tivet kyrkan som den ter sig för oss här
på jorden, uppbyggd av oss enskilda kato-
liker. >Vår Moder, det är den Heliga Kyr-
kan, allt i kyrkan som är av Gud 

- 
den

rena och obefläckade kyrkan. Men på det
yttre, historiska planet är det ui som är

A)

kyrkan, och det it vlta egna synder vi
påtalar hos henne, hatar hos henne.>

Citatet är inte utplockat på en slump
utan typiskt. Boken är full av aforismer
som skall tvinga oss till eftertanke, få oss

förstå att vi måste börja med oss själva,
leva vår tro helhjärtat, så art Christianus
alter Christus blir ett tecken för Kristi gu-
dom, ej en stötesten inför världens ögon.

Paradoxer 'fu bra, ställer problemet på

sin spets. Men man vågar kanske fråga: För
vilken krets skriver fru Vallquist? I van-
liga fall skriver hon nog för protestanrer
och bedöms därför kanske orättvist av sina
egna. Den här gången passar boken emel-
lertid bättre för katoliker. Den vänder sig
främst till dem, ställer krav, fordringar på

dem. Och just genom paradoxerna måste
man nog säga: Den förutsätter en katolsk
läsare, med hans fulla insikt om vår tro;
förutsätter en helhetssyn av kyrkan, som

- 
trots all djup teologi i boken 

- 
ej

hommer fram,
Annars leds man l:itt till uppfattningen,

att Gunnel Vallquist är en >katolsk prote-
stant)> 

- 
vilket är felaktigt. Annars kan

man i första delen råka dra slutsatsen, att
kärleken är till den grad allt, att satsen:

>>Inför Guds ansikte saknar moralistens ob-
jektiva konstaterande allt intresse>>, i sista

hand betyder ett förnekande av en objek-
tiv kristen moral. Annars kan man komma
att tro, att vi katoliker inte älskar Kristi
hyrka annat än i dess idealform, som det
nya Jerusalem, då Dagen verkligen grytt.

Aforismer som: >Det stora flertalet ka-
toliker (inklusive prästerskapet) kan för-
modligen uppdelas på två kategorier: de

vidskepliga och de skeptiska>, betyder gi-
vetvis, att alla katoliker borde vara helgon,
eller åtminstone ärligt försöka bli det.
Förstår alla läsare, inklusive de icke-ka-
tolska, detta? Kyrkan som den fortlevande
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Kristus, som beverare av uppenbarelsen,
förmedlare av nåd, kyrkan i sin hierarkiska
ordning som lärare, läroämbete, har till
vår helhetsbild. Det är denna kytkt Kris-
tus instiftade, det är den vi tillhör, det är
den vi älskar. Den kan, ibland, fordra
mycket av oss i ödmjukhet, i offer och
lydnad. Men när man säger, att >vi naglas

obevekligt fast vid enhetens kors, vid kyr-
kan: pinoredskap och frälsningsredskap -Hans vilja>, så har vi bara sagt en del.
Och, låt oss hoppas det innerligt, ej det
mest väsentliga i vår syn på Kristi kyrka.

>Kristus har velat gå vilse med männi-
skorna>> är ett pregnant sätt att se det
mänskliga, bräckliga och syndiga i Kristi
kyrka. >Det är inkarnationen, skilsmäs-
san från Fadern: Min Gud, varför har Du
övergivit mig?.> Är detta verkligen sant?

Det ger intryck av ett slags inre spalt-
ning i Kristus, som inte är sann katolsk
Iära. Kenosis, nedstigandet från himmelen,
utblottåndet av sig själv, är inte en full-
god kristologi. I den atanasianska trosbe-
kännelsen betygar vi, att >>fast Kristus är
Gud och människa, är han inte två, utan
en>. Och denna enhet i Kristi person kom-
mer >inte frän att gudomen vänt sig till,
uppgått i mandom, utan därför att mando-
men upptagits i Gud> (unus autem non
conversione divinitatis in carnem, sed as-

sumfitione humanitatis in Deum). Denna
vår tro har fått en klar formulering i det
gamla svenska ordet för inkarnation 

-
mandomsanatntnelse.

Så är Kristus en och kyrkrn, den fort-
levande Kristus, en. Liksom det mänskliga
i Kristus 

- 
hans hunger, trötthet, vånda,

lidande och dod ej får leda oss till tvivel
på hans gudom, får det mänskliga i hans

kyrka ej bli ett oövervinnerligt hinder för
vår tro på den fortlevande Kristus, styrd
av Kristi Ande till alla dagars ände - 

och
det är ju det författarinnan vill göra.

Om vi håller denna fundamentala san-

ning klart för ögonen, och om vi delger
den åt andra just son det fundamentala i
vår syn på kyrkan, så blir det kanske inte
fullt så svårt att >förklare för icke-kato-

liker, vad som utifrån måste te sig som ett
liv bestående i att underkasta sig folk, som

man tror handlar fel . . .>>

Vi underkastar ju oss i sista hand inte
>folk> utan Kristi ställföreträdare; vi an-
ser inte, att Kristi mänskliga representan-
ter handlar eller ens kan handla fel i det
som är centralt, huvudsaken; normalt tyc-
ker vi väl inte heller, att de de facto fel-
aktigt tvingar oss till lydnad i >oväsent-
liga> ting i vårt dagliga liv som katoliker.
Och vi tror absolut inte, att människan
går vilse med Kristus i hans kyrka. Det
sista är givetvis inte en logisk f0ljd av

satsen, att >>Kristus velat gå vilse med män-
niskorna>. Med tanke på den bristande
känslan för logikens lagar som möter oss

dagligen, måste man bef*e ett många drar
just den slutsatsen av aforismen i fråga,

Denna kritik av vad som är eller ter sig

ensidigt i boken får emellertid inte upp-
fattas som en kritik av boken i dess hel-
het. Den har mycket att ge, den är sti-
mulerande och djuplodande. Den kan
varmt rekommenderas till katoliker som i
bön och betraktelse vill bemöda sig att bli
goda Krisci vittnen. Men den hade varit
ännu bättre, om helhetsbilden, det positiva
i den stridande kyrkan, förts fram och
fått ge balans åt vår betraktelse, Vi vet
alla, att författarinnan hyser en varm kär-
lek till Kristi sanna kyrka. Missförstår vi
henne, eller blir vi ensidiga i vår kritik, om
vi önskar, att hon skulle framhäva denna
kärlek oftare och tydligare?

I,an Rootb Sl

Hans H of- Har nönniskan en

själ? Stockholm 1957, Natur och
Kultur.

Prästen och psykoterapeuten är kanske
vår tids mest omstridda gestalter. Den förre
kan förefalla som traditionens mest gam-
malmodige försvarare; psykoterapeuten
däremot är kanske representantep för den

mest upplysta formen av modern veten-
skaplighet. Hans Hof ir både präst och
psykolog, Det är alltså inte spänningen

43



Litteratur

utan onarare föreniagen mcllan en på tron
grundad själavård och den på erekt forsk-
ning stödda själsbehandlingen, lom ger den
lilla boken dess aktualitet, Författarens le-
dandc tanke åt, att människen framstår
som en levande helhet. I tre steg utvecklar
han sin id6. För det första ser teologien
och prykologien från olika håll på män-
niskan och kan sålunda erkänna varandre.

Ja - 
för det andra 

- 
de kompletterar

varandra, liksom tro och vetande och är

- för det tredje 
- 

i praktiken hänvisade
till varandra, ungefär som nåd och natur.
Hof är fullt medveten om att klara meto-
diska principer bildar förutsättningen för
den syntes han eftersträvar. lJtan att göra
anspråk på att i detta essayband fram-
lägga patentlösningar av alla hithörande
problem, sammanför han djuppsykologiens
upptäckter och den kristna trons gamla
vishet. Bokens värde beror inte minst på

att dess 6örf.*tte visar sig väl insatt i
Europas iddhistoria, och att han öppet na-
gelfar misstag och ensidigheter, var han än
siktar dem.

v. K.

Miscellanea. Martin Grabnann.
Gedenkblatt zrrm 10. Todestag.
Miinchen 19i9, Hueber. DM 9: 80.

Bland de lärda bidrag, som samlats i
föreliggande broschyr, kan den korta teck-
ningen över Martin Grabmanns >liv och
verk> av professor Michael Schmaus främst
göra anspråk på allmänhetens intresse. Vi
blir påminda om att Martin Grabmann
(187t-1949) var en av pionjärerna, när
det gäller kunskapen om den klassiska
kristna teologiens uweckling. Grabmanns
forskarebragd kan beskrivas med en enda
sats: han nedlade så mycken tid och möda
pl att f.i det i Europas vetenskapliga biblio-
tek gömda handskrivna källmaterialet i da-
gens l.ius, att hans systematiska intressen
kom att sättas åt siden. Däri ligger stor-
heten och tragiken i hans teologiska verk-
samhet. Ju livligare Grabmann eftersträ-
vade en noggrenn syntetisk frametällniag
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av t€ologiens historir, desto mcra kände
han nödvändigheten av att sökr cig till-
baka till tällorna. Men hrns liv visade rig
vart föt kort; det räckte inte till för att
få arbetet fulländat. Så förblev den publi-
kation, som lät Grabmanns vittspända ho-
risont framträda, en torso, Han hann inte
?tt för^ stn Gescbicbte iler scbolastischcn
Methode ut över de två första banden.
Han fick inte beträda det utlovade lrn-
det! Andra håller på att fullborda hanc
verk. Grabmann-Institut vid universitctet
i Miinchen 

- 
som grundades för fem år

sedan 
- 

framlägger denna minnesgåva
som 3:e häftet av srnr Mitteilungen,

v. K.

Torgil Magnusson: De
lycLllga sönilagarna. Stockholm
19i9, \fahlström och Vidstrand.
Kr. 2 i: -llt -.

Denna väl upplagda bok berättar om
konsthistoriska strövtåg, som författaren
gjort i Roms omgivning med sin gode vän
Mike - som han inte hade bredvid utan
under sig. Ty det rör sig om hans motor-
cykel, till och med en femhundrakubikare
(vars namn författtren uttalar på engel-
ska) ! När en i den klassiska antiken be-
vandrad läsare ser innehållsförteckningen"
f äster han sig framför allt vid kapitlet
om >sabinskornas land>. Men Torgil Mag-
nusson ter sig inte i kast med de mytiska
kvinnor som romarna någon gång förde
hem till sin nygrundade stad. I stället får
man läsa om antikens Lourdes, den nyupp-
täcktt lucas Feroniae, om en präst i full
ornat på motorcykel med korgosse bakpi,
om Farfa-klostret och langobarderna 

-och om åtskilligt annat. Torgil Magnusson
bjuder på en vällagad mixtur av konst-
historiska minnen och roliga upplevelser-
Han fängslar läsaren med sitt glada svenska
humör, samtidigt som han visar sig hemma
på sitt fackområde. Vällyckade fotografier
kompletterar hans spännande framställ-
niog.

v. K.



Litteratnr

Neues Tcstamczl. Herder-Böche-
rei, Diinndruckausgaben, Brnd 2,

Freiburg 19i8, Herder. DM 2: 20.

Om katolikernas intresse för bibeln vitt-
nar den fickupplaga av Nya Testamentet,

som förlaget Herder framlägger i en ny
serie av småböcker tryckta på extra tunt
papper. Utgåvan utmärker sig genom att
många hänvisnhgar till parallelle ställen
tagits upp i texten, så att bibeln i vid ut-
sträckning kommer att bli sin egen tolk,
Mellanrubrikerna i texten håller sig visser-
ligen inte på bibelordets nivå men ger till-
sammans med sak- och personregister läsa-

ren en ytterligare hjälp att tränga in i
ordens djup. De skilda delarna i Nya Tes-

tamentet är översatta av olika fackmän.
Deras korta förklaringar är teologiskt för-
siktiga men stöder sig på bibelforskningens
senaste resultat.

v. K.

Jean Galot SJ: Le ceur ilu
Påre. Ptis-Lorlain 1957, Desclde de

Brouwer. Fb, 84.

Jesuitpatern Jean Galot fullföljer med

Le cceur du Påre sina studier över >Gud

som är kärleken>, vilka han inledde med

Le ctBur du Chrht och Iz ceur ile Marie.

Att förstå Kristus och hans gärning be-
tyder att i honom erfara Faderns närvaro
och verksamhet, ty om allt koncentreras i
Kristus, så kommer allt av Fadern. Fräls-
ningsplanen har sitt upphov i Faderns
hjärta, och prioriteten av hans nåd fram-
står som absolut. Gud, som till sitt väsen

är Fadern blott i relation till Ordet, be-
traktade oss redan innan världen blev till
som sina barn, ställda vid Sonens sida.

Denna Faderns vilja att vara vår Fader,
som har sin rot i evigheten, blir verklighet
i tiden genom Kristus, vilken såsom den

enfödde Sonen förenar alla barn till en

enda familj, MänsLligheten, som i viss mån

redan utgör en enhet i Faderns hjärta,
kornmer vid tidernas ände verkligen att

en enhet 
- 

bo i detta hjärta.
Det är detta grandiosa beslut från Fa-

derns cida bokens första kapitcl handler
om.

An&a kapitlet skildar ryndafallets tra-
gedi och återlösningsbeslutet i Faderns
hjärta. Syndens faktum, en frukt av vår
frihet som medförde möjligheten att välja
det onda, bör i stället för att väcka tvivel
på Faderns kärlek fastmer låta oss upp-
täcka de förborgade rikedomar som hans

tillgivenhet håller i beredskap. Fadern sva-
rar på synden genom att integrera dess

följder i en ny skapelse av sin kärlek: i
frälsningsordningen.

Författaren tar här ställning mot en

viss litteratur, förekommande även i vår
tid, vilken framställer en Gud som låter
sin vrede ta hämnd på en >förbannad>
Son, som i denne vredgade Gud inte kunde
känna igen en älskad Faders ansikte. Den
rätta tolkningen är fastmer, anser förfat-
taren, att Gud genom att utge sin egen

Son som ett offer lät, om uttrycket tillåts,
sitt eget fadershjärta drabbas av syndens

f0ljder, De sidor, där dessa tankar ut-
vecklas, hor till de bästa i boken. De klar-
lägger i förbigående på mästerligt sätt den
påstådda motsättningen mellan vrede och
kädek, rättvisa och barmhärtighet.
Men författaren dröjer kanske vid betrak-
tandet och uttolkandet av Kristi själsliga
lidande på korset alltför mycket vid >den
orättvist förföljdes> klagorop utan att till-
räckligt beakta fortsättningen av psalmis-
tens ord, nämligen hans tacksamma för-
tröstan på Guds osvikliga hjälp, och utan
att se lidandet på korset i det uppståndel-
sens ljus, vilket Kristus själv hela sitt liv
igenom hade för ögonen som ett väsentligt
moment i både korsets och frälsningens
mysterium.

I tredje kapitlet behandlas fördelningen
av frälsningsnåden under tidernas lopp.
Upptagna i Kristus som Guds barn, del-
tager vi på ett fördolt men verkligt sätt i
Faderns liv. >Kungadömet> blir vår arve-

del. Anden ingjuter i våra hjärtan Faderns
kärlek, som utanför oss inför alla har ma-
nifesterats i Kristi offer, Gud själv tar sin

boning i oss. - 
Guds moders nådeshärlig-

+t
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het och kyrkans sakramentala rikedom,
som ställes till vårt förfogande av deras

moderliga godhet, uppenbarar Faderns
hjärta.

Sista kapitlet vill som avslutning inge
oss det svar som väntas ev oss: ett barns
hängivenhet, som växer sig allt större ge-

nom ständigt förnyad betraktelse över >vår
Fader>.

En bok, som på ett enkelt språk 
- 

som

dock på vissa ställen med fördel hade kun-
nat var/ mer återhållsamt 

- 
presenterar

en teologisk tanke, vilken omedelbart kan
tjäna som andlig näring, är sällsynt. Desto
större tack är vi författaren skyldiga för
denna gåva. E. Scbelin SJ

Daniel Pezeril: Pauure et

saint Curö d'Ars. Paris 19t9, Ed.
du Seuil.

Hundraårsminnet av den helige kyrko-
hetden i Ars, Jean Baptiste Vianneys död
(1819) har haft som fOljd en impone-
rande mängd publikationer, som för tan-
ken till ett ord av den gode abb6n själv
inför hans egen bild 

- 
målad eller skulp-

terad: >Alltid denna karneval! Se, hur
olycklig jag ärl Man hänger mig, man
säljer mig 

- 
stackars kyrkoherden i Ars!>>

Men Pezerils bok är välkommen, ty den

har kvalitet. Det är inga nye fakta för-
fattaren har att komma med 

- 
det skulle

också vara svårt efter de redan klassiska

biografier som utgivits av Monin och
T r o c h u. Men Pezeril använder en ny
metod. Han framför Insg 

- 
som hittills

mest varit f allet 
- 

de enskilda fakta i
kronologisk ordning, han grupperar dem
efter vissa ledmotiv, som t. ex. >Kyrko-
herden i Ars och demonen>, >Kyrkoherden
i Ars som biktfadeo, osv. Det är ett
vanskligt företag, ty man hemfaller där-
vid lätt åt rena fantasier, om man inte
tillämpar en solid vetenskaplig kritik. Blott
en lång förtrogenhet med den heliges liv

- 
författaren låter oss i förbigående veta,

att han sysslat med honom i tio år 
- 

har
kunnat garantera ett gott resultat.
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Helgonet visar sig i ny profil. Vi lär
känna Guds pedagogik mot en präst, som

helt överlämnar sig åt nådens ledning;
återverkningarna ett helt liv igenom av en

nåd som Jean Baptiste oförsiktigt nog bett
om i början av sitt prästerliga liv och fått
sig beviljad 

- 
>kunskapen om sitt eget

fattiga elände>; >Försynens> roll i hans

hjälpverksamhet för barn utan bröd och
utan tak över huvudet, som förde till en

djupare förståelse av >Barmhärtigheten>;
hans devotion för eukaristin, som gav ho-
nom kraft att uthärda på jorden; betydel-
sen av det >>bullrande>> ingripandet från
djävulens sida, osv. Visst kan man ha av-
vikande åsikter beträffande en del detal-
jer 

- 
att t. ex. förklara helgonets flykt-

försök enbart som uttryck för ett livligr
medvetande om otillräckliga kunskaper före-
faller vara en alltför kortsynt och negativ
lösning. Borde man inte fastmer i dessa

upprepade försök att fly undan den tunga
själavårdsbördan se en våldsam manifesta-
tion av den inre dragning till ensamhet,
som kan konstateras hos honom under hela
hans liv?

Det återstår att påpeka, att Pezerils bok,
skriven i en stil som påminner oss om att
förfa,ttaten är en talangfull romanskrivare,
kanske är den bästa biografi om kyrkoher-
den i Ars vi äger 

- 
en bok som låter oss

uppleva, hur en >>fattig> blir >rik>, inför
Gud.

E. Scbeltn Sl

Heinrich Brchtz Der Tag
iles Herrn. L Vinter. Frankfurt/
Main l9f 9, Jos. Knecht. DM 6: 80.

Det rör sig om ett slags breviarium för
moderna kristna, vilket ursprungligen ut-
kommit på franska (Les jours du Seigneur.
Paris, Ed. du Timoignage Chrdtien), med
noggrant utvalda böne- och betraktelse-
texter för kyrkoårets sön- och helgdagar
s4mt för vissa helgondagar tagna ur litur-
gin, från kyrkofädernas skrifter, från de

stora klassikerna i den religiösa världslitte-
raturen och de bästa religiösa författarna
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i vår tid. Ett utförligt sakregister ger möj-
lighet att själv välja ut texter för de dagar
som inte medtagits i denna >tidegärd>.

Första delen omfattar julens festcykel,
dvs. fr.o.m. l:a söndagen i advent t.o.m.
6:e söndagen efter Epifania, samt helgon-
fester från december till början av mars.
De återstående två delarna, Friibling och
Sommer-Herbsl, beräknas utkomma under
7960 

- 
i lagom tid för att kunna tas i

bruk som fortsättning till första delen.
Denna andliga tidegärd visar våra da-

gars människor vägen till inre samling och
andlig orientering mitt i tidens rastlöshet
och förvirring. Den frigör de andligr kraf-
ter och den rikedom som framstiger ur
den regelbundna, betraktande bönen och
låter det jordiska bli transparenr för den
eviga, översinnliga verkligheten.

K.

Fritz Leist: Moses, Sokrates,

Jesus. Frankfurt/Main 19t9, Jor.
Knecht. DM l7: 80.

Boken, med underrubriken >Um die Be-
gegnung mic der biblischen und antiken
Velt>>, riktar sig först och främst till dem,
för vilka Jesus från Nasaret bara är en
blek, mytisk Sestalt av föga intresse. För
att framhäva Jesu historiska verklighet
s.äller förfatraren bredvid honom två his-
toriska personligheter av stora mått, Mose
från den gammaltestamentliga väriden och
Sokrates från den grekiska antiken. Alla
dessa tre har haft en avgörande betydelse
inte bara för sin egen tid utan också för
den följande historiska utvecklingen. Men
Jesus överträffar de båda andra vida i sitt
historiska inflytande, emedan han inte bara
var en stor människa utan är Gudamänni-
skan.

I överensstämmelse med bokens syfte
framställes de krafter som formade dessa

tre män och bestämde deras liv 
- 

s6m ds6

ter sig för den naturliga insikten, obero-
ende av uppenbarelsen. Att därvid Jesu -och även Moses 

- 
mänskliga drag särskilr

betonas och framhäves, svarar helt mot

författarens intentioner med denna bok,
men det sker stundom i en språklig form
som inte bara abstraherar från utan nära
nog förnekar den samtidigt föreliggande
övernatudiga verkligheten.

Alla som intresserar sig för apologetiska
frågor angående Kristi gudom kommer
dock att ha stor nytra av de synpunkter
som erbjudes i denna bok.

K.

Paulus Gordan: Freund,-
schaft mit Bernanos, Köin u. Olten
1919, Hegner.

Pater Paulus Gordan ger i sin lilla min-
nesbok en mycket öm och mycket realis-
tisk bild av den store franske författarcn,
vars vän han tydligen blev under dennes
tid i Sydamerika. Trots att Pater Gordan
är tysk, blev de två männen intima vän-
ner mitt under kriget. P, Gordan berättar
om Bernanos' föraningar om en svår döds-
kamp, hans ursinniga motvilja mor fartig-
domens avskaffande (!), hans tempera-
ment, hans kamp för Frankrike i Brasilien,
hans misslyckanden som kreatursuppfödare
och ranchägare men framför allt om hans
stora kärlek till l(ristus och kyrkan. I
Bernanoslitteraturen är denna tyska min-
nesskrift ett av de oumbärligaste numren.

Suen Stolfe

An ton Vi I helm-Hii f f er:
Karl Matb als Literaturkritiker.
Miinster/Vestf . 19 J 9, Aschendorff.

Den katolska dikten är ung i Tyskland,
likaså den katolska kritiken. En av den senare
genrens stora förgångsmän var Kail Mutb
(1867-1944), grundare och redaktör för
kulturtidskrifren Hochland, Muth tog be-
slutsamt upp en kamp för art höja karo-
licismen kulturellt i det av prorestantiska
ideologier dominerade nya Tyskland, Han
fick dervid kämpa på två fronrer: dels mot
den naturalism, som var hans ungdoms le-
dande ideologi, dels mot en föråldrad ka-
tolsk litteratursyn, som var enbart mora-
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liserande, och som foljektligen kvävde rllr
ansrtser till en livsknftig ketolsk dikt-
ning. Muth, com själv ägde ett stort mått

- 
kanske ett övermått 

- 
av tempera-

ment, invecklade sig därför i en mängd
bateljer. Åtskilligt i hans gärning är efe-
märt, många av hans litterära dorner torde
icke hålla. Men när men läser Höffers yt-
terst klara och objektiva översikt över hans

verksamhet som kritiker och estetisk för-
fattarc, börjar man ana hans betydelse. Han
är en av dem som lagt grunden till en ka-
tolsk litterär kultur i det nya Tyskland.

- 
Särskilt intressanta är hans analyser av

Stefan George och Sigrid Undset.

Suen Stolpe

Otto Schlisske: Die sil-
berne Handschrif t. Stvttgttt 19 t9,
Kreuz-Verlag.

Har man läst den lilla broschyr, som

Tönnes Kleeberg, överbibliotekarien vid
Uppsala universitetsbibliotek, för nä,gra, &t
sedan sLrivit om Codex argentius, önskar
man att någon författare skulle komma
på tanken att utarbeta en roman om denna
gamla, enastående handskrift 

- 
till den

graden fängslande är den skissartade fram.
ställning som överbibliotekarien ger.

I själva verket framlägger nu Orro
Schlisske något i stil med en roman om
silverbibeln, Dess växlande öden tiderna
igenom ter sig i hans framställning nästan
som ett diktverk - om man bortser från
den språkliga stilen; den skulle med för-
del Lunna vara något mera vårdad. Den

nye boken fremstår som en både roande
och instruktiv introduktion, när det gäller
kunskepen om det unika dokumencet. Det
ter sig som en saga, vad man där får läsa

om både den gotiska översättningens och
manuskriptets tillkomst under gammal tid.
Silverbibelns historia under de senaste åt-
hundradene verkar ibland spännande som
en deckare.

Schlisske försummar inte att orientera
läsaren om den gotiske bibeltextens bety-
delse för språkforskningen. Flans bok vän-
der sig till den bildade allmänheten. Men
även fackmännen borde inte förbigå den.

Joseph Lortzl Gescbicbte
der Kircbe in ideengescbicbtlicher
Betracbtung. 20:e uppl. Mönster/
V'estf. 19i9, Aschendorff.

Joseph Lortz är en eldsjäI, Han är känd
som en pionjär i den moderna framställ-
ningen av reformationshistorien. Hans Ga-
scbicbte d.er Reformation in Deutscbland
var både en vetenskaplig bragd och en eku-
menisk händelse. Nu har hans Gescbichte
der Kirche upplevt sin 20:e upplaga. Långt
ifrån att bara rada upp fakta och data bju-
der Lortz på en pragmatisk historia i ordets
bästa mening. överallt framträder de bä-
rande id€erna i utvecklingen. Den jordiska
kyrkans mänskliga bristfällighet blir lika
tydlig som hennes gudomliga härlighet.
Och mellan raderna känner man den eld
som brinner i författarens hjärta.
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