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SEDAN SIST

lngmar Ber gmans f ilm > lungfruköllan>
har blivit föremål för ivrig diskussion. Filmens djärvhet och estetiska nivå
skall här icke diskuteras. Däremot finns det anlednin g att pä filmen an-
lägga en katolsk aspekt.

Filmens raison d'6tre är dess försoningslära, som många åskådare helt
enkelt icke tycks ha uppfattat; endast denna kan försvara de ohygglig-
heter som skildras - och sättet att skildra dem. En jungfrukälla springer
upp på den plats, där den oskyldiga flickan våldtagits och mördats. Vi
får också antydningar om hur detta under påverkar figurerna i filmen,
särskilt den onda sysrern. När fadern, Töre, beslutar att med egna händer
bygga en kyrka, år detta icke ett tomt löfte: det är dels en väldig upp-
gift han tar pä sig, nästan olOslig för en ensam man, dels teckner på hans
inre förändring och ånger.

Allt detta låter sig sägas; filmens ena författare Ulla Isaksson har ener-
giskt understrukit, att den blir meningslös och motbjudande, om man
icke f attar, att detta är dess centrala tanke. Men föreligger här icke ett
fundamentalt fel?

Den flicka som mördas skildras som en ytlig och mycket självisk flicka,
som spelar ut föräldrarna mot varandra och som icke antyder minsta
skymt av religiöst intresse. Att rida till kyrkan med ljusen irr för henne
närmast ett nöje, en lustig utflykt i vacker natur. Hon får också tillfälle
att visa vackra klader.

Det är ingenting att säga om att flickan skildras på detta sätt - egent-
ligen ganska frånstötande och charmlös. Men vad man vill opponera sig
emot, är den sällsamma iddn art ett stort underverk kan ske tack vare en
sådan flicka. Där mycket renhet och helighet går under utan att indi-
viden klagar, där kan förvisso stora under ske. Men om en ytlig, bort-
skämd och självisk ung flicka råkar ut för en fruktansvärd katastrof, kan
knappast något under ske. om filmen hade visat oss en motsvarighet till
katolicismens många unga helgon, om den hade antytt att flickan en se-
kund höjt sig till sublim medömkan med sina bödlar - som i ett känt
modernt helgons fall - eller på annat sätt visat hennes andliga möjlig-
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Sedan sist

heter, skulle vi ha accepterat underverket, jungfrukällan, det stora in-
flödet av andligt liv i denna hemska miljO. Nu tror vi inte på möjlig-
heten av detta under.

Det talas om att filmen rymmer ett >offer>. En oskyldig flicka blir
överfallen - kan det egentligen kallas ett offer? Ett offer i ordets and-
liga mening erbjudes självmant av individen: människan olfrar sig själv,
sin egen lycka eller sitt eget liv, för €rt högre värde, för kärleken till Gud
eller till medmänniskor. Ett mord kan icke i och för sig kallas ett offer.

Genom denna brist i planläggningen av filmen, har dess budskap kom-
mit att vackla. Det är icke oförklarligt, att många åskådare endast fat-
tat dess brutalitet men helt gått förbi dess försoningstanke.

Ty denna försoningstanke är icke genomtänkt, icke övertygande.

Den. Heliga Stolen ocb Turkiet

står sedan februari 1960 i officiell diplomatisk fOrbindelse med varandra.
Denna i sanning märkliga historiska händelse hade i många år förberetts
av båda parterna, särskilt under de år ( tgit-t944) då arkebiskop Roncalli,
den nuvarande Helige Fadern Johannes XXIII, fungerade som Apostolisk
delegat i Istambul.

Den 11 juni 1959 hände det för första gången at ett turkiskt stats-
överhuvud - president Celäl Bayar - gjorde ett officiellt besök i Vati-
kanen. I sitt nummer av den 2, l26 januari 1960 publicerade Osseruatore
Romano meddelandet att >den Heliga Stolen och Turkiet, följande sin
önskan att underhålla vänskapliga relationer, hade beslutat att sinsemellan
utbyta diplomatiska representanter, från den Heliga Stolens sida en in-
ternuntie, från Turkiets en ambassadör>,

Redan den 12 januari hade den turkiske utrikesministern Fatim Zorlu
kungjort regeringens avsikt att snarr upprätta diplomatiska förbindelser
med Vatikanen och att utnämna dåvarande ambassadören i Grekland,
Nury Vergin, till Turkiets förste representanr vid den Heliga Stolen.
Slutligen publicerade Osseruatore Romano den 29 februari 1960 utnäm-
ningen av den Apostoliske delegaten i Isrambul, ärkebiskop Francesco
Lardone, till internuntie i Turkiet.

Det moderna Turkiets orientering västerur har genom detta nu slut-
giltigt beseglade närmande till Vatikanen fått ännu ett markant uttryck.
På samma gång framhålles därmed också det till gs ?å' religiöst inställda
turkiska folkets qvståndstagande från den materialisciska ateismen, i syn-
nerhet sådan den sättes i system av det kommunistiska Ryssland. >Vati-
kanen är kommunismens motståndare nummer ett>, betonade en kvinn-
lig ledamot i turkiska parlamentet L95l i en interpellarion om diplomar
tiska förbindelser med Vatikanen, och ett år senare krävde en annan in-
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Sed,an sist

terpellant sådana förbindelser med motiveringen, att >Turkiet fullföljer
och försvarar samma civilisationens principer som den Heliga Stolen>.

Det påuliga Bibelinstitutet i Roru

som består a.tr ett verkligt internationellt universitet med tre fakulteter
(Orientalisk forntid, GT och NT) och ett annex i Jerusalem, firade den
17 febr. 1960 l0-årsdagen av sin tillblivelse med en högtidlig festakt i
Vatikanen i närvaro av Den Helige Fadern.

Institutets främsta kraft, den tyske jesuitpatern August Bea, som i fjol
utnämndes till kardinal efter en mer en trettioårig verksamhet vid Bibel-
institutet som professor och rektor, sägs ha varit en av de katolska veten-
skapsmän vilka inspirerat encyklikan Diuino afflante Spiritu, som marke-
rar en ny epok i den katolska exegetikens historia. Kardinalen framhöll i
sitt festtal just denna märkliga utveckling som de bibliska studierna på
katolskt håll genomgått sedan slutet av förra århundradet och den bety-
dande andel som därvid tillkommer det påvliga Bibelinstitutet. FIan be-
gagnade också här tillfallet att understryka vikten av autentiskt veten-
skapligt arbete.

Institutet, som redan varit påtänkt av påven Leo XIII, grundlades av
Pius X med den speciella uppgiften att bemöta modernismen. >Modernis-
mens framgångar>, sade kardinal Bea, >som under det första årtiondet av
detta sekel hotade kyrkan, berodde i själva verket till stor del på det
bristande antalet dugande ex€geter, som behärskade de teologiska princi-
perna och deras tillämpning vid de bibliska studierna men också var väl
utrustade med de nödvändiga medlen för ett verkligt vetenskapligt ar-
bete.> Nuförtiden, då den modernistiska exegetiken hör det förflutna till,
har Bibelinstitutet ett annat syfte, fortsatte kardinalen:

>Efter det första världskriget såg bibelvetenskapen sig ställd inför en
avsevärt förändrad situation. Modernismen hade förlorat sin förföriska
dragningskraft, även rationalismen trädde tillbaka för en större uppskatt-
ning av det religiösa elementet. Den nya generationens intresse riktade sig
mera mot arkeologisk forskning, linguistiska problem, utforskning av den
antika orient€ns kulturer, litteraturer, religioner och kulthandlingar.
Forskningen, i synnerhet utgrävningar i Palestina och angränsande trak-
ter, bragte i ljuset ett väldigt material av monument och dokument på de
olika språken (ackadiska, egyptiska, arameiska, hetitiska, ugaritiska) och
lämnade på så sätt rikligt material för en jämförelse mellan Skriftens ut-
sagor och vittnesbörden av de andra dokumenten från samma epok och de
folk som Israel kom i beröring med. Därmed uppstod naturligtvis problem
som tidigare inte uttryckligen behandlats och således nästan var okända.
De kom att kräva ett intensivt och omfattande arbete från exegeternas
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Sedan sist

sida för att exakt fastställa forskningarnas resultat och sedan ta dem med
i beräkningen vid behandlandet av bibelfrågorna, på samma gång som

man tog tillbörlig hänsyn till de oryggliga teologiska principerna, i syn-
nerhet dem som berör bibelns inspiration och ofelbarhet.>

Kardinalen uppräknade de talrika vetenskapliga publikationer och tid-
skrifter, forskningar och utgrävningar i institutets regi, hela det rikliga
hjälpmaterial som ställs till de studerande och de lärdas förfogande. Utan
tvivel har den tålmodiga insats som gjorts av Bibelinstitutet och liknande
katolska inrättningar bidragit till att lugna den oro som den kritiska ra-
dikalismen och modernismen framkallat. På så sätt har en katolsk exegetik
vuxit fram, som förenar vetenskaplig stringens med trohet mot Skriftens
sakrala karaktär, religiösa kvalitet och gudomliga inspiration. Den gången

då modernismen härjade behövdes läroämbetets strama tyglar för att sä-

kerställa de bibliska skrifternas gudomliga värde och deras karaktär som

uppenbarelse, men i dag, då vi har en katolsk bibelvetenskap som år ba-
lanserad, som är positiv och inte negativ, religiös och inte agnostisk, kan
på det bibliska området utan risk största frihet lämnas åt forskningen.

Den Helige Fadern förde i sin tur själavårdens talan som komplement
till kardinalens framhävande av den vetenskapliga synpunkten. Det rent
vetenskapliga arbetet är förvisso nödvändigt, sade påven, men för en präst
är det inte något självändamåI, det skall tjäna till att klarlägga, fördjupa,
framlägga den sanning som steg för steg har uppenbarats för Israel och
slutligen fulländats i Jesu Kristi lära 

- 
ett budskap som det inre bara

gäller att lära känna utan också att efterlevr.
Att, vara en vetenskapsman på allvar, fortsatte påven, betyder en hög

hederstitel. Detta allvar kommer till uttryck däri, att man gör bruk av

de nya hjälpmedel som den framskridande vetenskapen alltmera erbjuder,
att man modigt angriper de problem som forskningar och upptäckter
ställer. Förvisso kräver detta arbete, sorn rör sig på en ännu inte tillräck-
ligt uppodlad mark, stor klokhet och nykterhet för att inte presentera

som definitivt det som kanske endast är en arbetshypotes. Men detta får
inte vara ett hinder Iör att ta upp de frågor som oroar många kristna
och skaffar dem trossvårigheter. Det tålmodiga vetenskapliga arbete, som

tar i bruk de mest moderna medel de olika vetenskapliga disciplinerna har
att erbjuda, förenas då med avsikten att gagna själarna genom att till dem
förmedla den upptäckta och säkrade sanningen.
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INFÖn ETT KYRKFONSTER

Du kör med dagens ljus till melodi -kring valven ser jag dina färgers spel

i tusen skiftningar. Men varje del
bär ansvar för det helas harmoni.

Ett brusande Te Deum är du lik,
när du en vårdag tolkar selsns s11il21 -Men när en höstligt dunkel sky du målar,
är du ett mollstämt Requiems musik.

Igenom sekler du ditt budskap bär:
Var färg är helt sig själv, men når i renhet
det helas mål: att ljuset återge.

Vi borde alla leva som du lär:
med egen färg i konstrikt fogad enhet,
som låter världen ljusets skönhet se.

lobanna Schutarz
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POSTKOMMUNIONENS SAKRAMENTS.
LITANIA

MED ÄNLEDNING AV
DEN EUKARISTISKÄ vÄnlo S KoNGRES SEN

T naUNcHEN

Den romerska mässboken 
- 

som innehåller alla de ord,
som användas under den heliga mässan 

- 
framstår som en

inre enhet. Detta visar sig, när man sammanställer, vad bö-
nerna efter kommunionen (postcommunio) iret igenom säger
angående den heliga eukaristien. Orden är en lovsång. De
korta eukaristiska ropen uppenbarar poetisk kraft och teolo-
giskt djup på en gång. Sammanställda överträffar de varje
annan sakramentslitania' 

Tbeodor scbnitzler

Stora mysterium
Himmelska mysterium
Ärevördiga mysterium
Verkande mysterium
Eviga mysterium
Synbara mysterium
Mysterium som vi undfår
Mysterium i vilket vi deltar
Mysterium som vederkvicker oss

Mysterium som förnyar oss

Mysterium som är en gåva till oss

Mysterium som renar oss

Mysterium som botar oss

Mysterium som ger oss livet
Mysterium som är frälsningens underpant
Du heliga mysterium givet till vår frälsnings bekrä{telse
Påskmysterium instiftat genom Herrens blod
Mysterium som förkunnar Flerrens död
Mysterium fullbordat till Flerrens åminnelse
Herrens sakrament
Kristi lekamens och blods sakrament
Sakrament som vi tar
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P ost ko mmunione ns s akr ame nt slit ania

Sakrament som vi upptar i vårt inre
Sakrament som när oss

Sakrament vars åtnjutande återställer oss

Sakrament alltid nytt
Gudomliga sakrament genom vilket vi oavbrutet förnyas
Sakrament som förnyar oss

Sakrament som gör oss förvissade om vår frälsning
Sakrament genom vars delaktighet vi får frälsningen
Påsksakrament
Gudomliga sakrament genom vilket den Helige Ande bereder oss på nytt
Heliga gåva
Åtrådda gåva

Välsignelserika himmelsgåva
Stora gåva som uppfyller oss

Herrens gåva

Den gudomliga frikostighetens gåva
Gåva för vår vedermöda
Frälsningens gåva

Gåva som bekräftar oss

Gåva som mättar oss

Frälsningsgåva som låter oss växa i anden
Gåva för vilken vi städse är tacksamma
Gåva till vilken vi måste värdigt närma oss

Du himmelska läkemedel
Föda till andlig näring
Andens bägare
Du är himmelsbrödet
Himmelska föda och dryck till vår vederkvickelse
Hugnad for Guds folk
Föda full av livskraft
Du när även dina helgons jordiska liv
Du de odödligas föda
Änglarnas föda
Du ger oss att äta himmelens sällhet
Himmelens bord vid vilket vi vederkvickas
Himmelens bord med vars kraft vi blir mättade
Hälsosamma måltid, i vilken vi åtnjuter vederkvichelsen av Kristi kött
Du gudomliga hjälp
Vår frälsnings bekräftelse
Du eviga skydd
Du himmelska vapen
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P ost kommunionens s a kr ament slit ania

Du vakt för dem som tror
Du är helig
Du helgar oss

Du är gudomlig
Du är vår fullbordan
Du är vårt liv
Du är den källa som är given av Gud
I dig fullbordas det heliga bytet till vår frälsning
I dig blir vi förenade med Flerrens lekamen och blod
Med dig undfår vi i denna tid Guds Sons kostbara lekamen och blod
I dig deltar vi fyllda av glädje i Guds liv
Du är Herrens kärleks eviga minnesmärke
I dig smakar vi det kerleksrika hjärtats ljuvlighet
Med dig ingjutes i själens djup den Helige Andes fuktande dagg

I dig blir vi närda och vederkvickta med Flerrens ankomsts hemlighet
I dig får vi en underpant på den eviga lyckan
Du länder helgonen till harlighet
I dig öser vi gledjefullt ur frälsarens källor
Genom dig vann martyrerna sin seger

Du prisoffer
Du gudomliga offer
Du offer som vi frambär
Låt oss gestaltas genom din glädje
Låt oss renas från allt som är murket
Låt oss ingå i den eviga lyckans gemenskap
Låt oss undfå dig i vår andes luttrade kunskap
Låt oss se på dig med renad blick
Låt oss erfara din frälsande verkan
Låt oss nå fram till dina löften
Låt oss bli ett med varandra
Låt oss vara öppna för din kraft
Låt oss vörda vad du visar och ännu mera glädjas åt dina verkningar
Låt oss söka dig genom att vi undfår dig och låt oss undfå dig genom att

vi söker dig
Låt oss med ren ande uppta vad vi emottar med munnen
Låt oss mystiskt undfå vad vi firar i jordisk högtidlighet
Låt oss alltid leva i förening med dig
Låt oss fullborda dig med uppriktig tillgivenhet och undfå dig med städse

troget sinnelag
Låt oss bli Kristi lemmar
Låt oss skyddas mot allt ont
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P ost kommunionens sakrarnent slit ania

Låt oss botas från den skulds sår för vilken du bevarat den Obefleckade
jungfrun

Låt oss delta i den gudomliga naturen
Låt oss ösa ur Andens ymnighet
Låt din hågkomst och din frukt leva vidare i tacksammahjärtan
Låt oss styrkas av dig i vår dödsstund
Giv oss ett liv likt änglarnas i seder

Giv oss kärlekens och ödmjukhetens sinnelag
Giv oss kärlekens låga, på det att vi må lyfta dig som en segerrik fana

mot kyrkans fiender
Giv oss kärlekens eld, så att vi må viga oss som offer för människorna
Giv oss fasthet genom din sannings ljus
Giv oss hjelp f<;r det närvarande och det framtida livet
Giv oss ihärdighet och ståndaktighet i tacksägelsen
Låt Guds folk smaka evighetens sötma och så foras till blomning
Skydda oss mot hotande faror och beskärma oss med himmelskt värn
Giv oss den mildhet och ödmjukhet som floder ur frälsarens hjärta
Giv våra själar helighet och behåll oss i ditt hägn
Giv oss styrkans ande, som beredde dina helgon till seger

Utgjut dig i våra hjärtans djup
Giv oss gudomlig glöd
Förbli alltid i vår själ
Rena oss ifrån skuld
Föröka i oss tron, hoppet och kärleken
När oss för det eviga livet

(Theodor Schnitzler: Die Messe fu. der Betrachtang. ll. Freiburg 19i8, Herder.)
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THEOLOGIA GLORIÄE

Dom Charles Massabki: Le Cbrist rencontre de deux anoours. P*is
19t8, Ed. de la Source.

ilro - det är till att börja med ett försanthållande av en som uppen-
I barad ansedd sanning. Och långt ifrån att vara något enbart intellek-

tuellt, enbart passivt betraktande eller spekulerande är innebörden av 'för-
santhållande' lika mycket och väsentligen existentiell. Att hålla något för
sant innebär att viljemässigt träda i förhållande till något som hädan-
efter betraktas som sant. Och 's2n6' - det vill siga uerkligf. I och med
detta 'försanthållande' placeras en annan verklighet ansikte mot ansikte
med den som fanns förut, jagets. I och genom 'försanthållandet' förvand-
las existensen till dialog, till viljemässigt förhållande, viljemässig närhet
till denna andra verklighet - den förvandlas med andra ord till kärlek.
Den skenbart intellektualistiska definitionen av tron som ett försanthål-
lande rymmer redan i sig den existentiella trori som viljemässigt
grundad livsattityd, av tron som kärlek. Tron, det livsforhållande som

sammanfattas i aposteln Johannes ord: ,och vi hava lärt känna den kär-
lek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärle-
ken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud för-
bliver i honom>.

Tron, en kunskapsakt, som ännu inte är ett seende - men som nu och
alltid är ett medvarande, ett medlevande, en kärlek. >Melior est amor Dei
quam Dei cognitio> (Thomas: S. Th.I, q. 82, a. 3) citerar dom Mas-
s a b k i i inledningen dll sin framställning av det kristna dogmat vars
grundtanke återges redan i titeln Le Cbrht rencontre de deux atnours.
>Melior est amor Dei quam Dei cognitio., Tyz >vår intelligens fungerar
endast i förhållande till den föreställning om objektet som vi har gjort
oss, medan däremot kätleken riktar sig mot den som älskas sådan han är
i sig själv>. Det är Johannes av Korsets: att döda varje bild av Gud för
att nå honom själv. Dom Massabki citerar en annan men närbeslaktad
mystiker, den anonyme författaren till l400-talstraktaten The Cloud of
Unknowing:

>Gud kan inte nås av något annat själens handlande än av ditt hjärtas
k ä r I e k. Intellektet kan inte lära känna honom, tanken kan inte finna honom; tänkan-
det kan inte gripa honom, men han kan älskas och väljas av ditt hjärtas uppriktigt
älskande kärlek. (Sök Gud sålunda) och det betyder föga om den kontemplatives själ
under sitt sökande inte råkar på något som förnufrets öga är i stånd att urskilja; ty
härnere är det dig nog om Gud är din kärlek och allt du tänker på, ditt hjärtas val
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och måI, även om det i hela ditt liv skulle f0rbli så att ditt intellekts blick ingenting
ursLiljde.

Förnuftet låter oss skåda Guds makt, hans vishet och godhet i de skapade

varelserna, men inte honom sådan han är i sig själv. Men då förnuftet intet mera för-
mår - längta, älska, lev och ler dig att utöva din kärlek; ty det är genom kärleken
som vi kan finna honom och nå honom sådan han är i sig själv,>

Förnuftet ger oss skälen att tro 
- 

och därav framgår det intellektuella
momentets oundgänglighet. Men bara kärleken ger oss tron. Ty, i förbi-
gående sagt, i verkligheten torde knappast handlingen att konstatera vad
som är älskansvärt kunna särskiljas från handlingen att älska. I verklig-
heten torde den abstrakta uppspaltningen i 'fakulteter', i intellekt och
känsla, vara svår att återfinna. I verkligheten är'tro'en odelbar och unik
attityd - en enda och samma livsattityd som scräcker sig genom alla själs-
liga och fysiska förmögenheter; den är en ursprungligt given enhet som
sedan kommer att uttrycka sig intellektuellt och psykiskt och fysiskt; en
helhetsintuition, som samlar det mänskliga väsendets splittrade förmögen-
heter i en enda akt av gripande, mottagande 

- 
i en enda kädeksvilja.

Och om man söker efter vad det är som ger på en gång den odefinierbara
övertonen av meditativ upplevdhet och den djupa inre enhetligheten i
dom Massabkis syntes av det kristna dogmat, är nog nyckeln att finna i
en trosuppfattning av ovan antydda slag. En trosuppfattning som utan
att förneka det intellektuella momentet ändå lägger tonvikten på det
existentiella. >Deus cordis mei> 

- 
Och 'hjärta' inte i den urvattnade

mening det har degenererat till av en känslosamhet odlad för känslans
egen skull och som kan existera isolerad och avskuren från det övriga
väsendet. Men i den ursprungliga och starka betydelsen av ett hela vä-
sendets livscentrum, kunskapsorgan för hela det mänskliga varandet.
>Vårt hjärta är oroligt till dess det finner ro i dig.> Och den väsentliga
och inre radikalitet som dom Massbakis i positiv mening djupt traditio-
nella framställningen avser och leder fram till, är ingenting annat än den
radikalitet, den tankfulla och nyanserade men totala absoluthet som är
kristendomens egenart och innersta väsen. Den radikalitet som går ut på
att ingenting mänskligt och ingenting skapat är undantaget., att allting
i människan, i hennes själ och hennes kropp och i hela universum existe-
rar bara och uteslutande för att >vara honom underlagt>. Bara och ute-
slutande för att i Sonen vara till inför Fadern >>ad laudem gloriae ejus>,
med den paulinska formulering som Elisabeth de la Trinitd satte som
motto över sitt liv.

Det blir ett perspektiv, en helhetssyn som inåt bibehåller mystikens
kompromisslösa krav på liv totalt och odelbart för ett enda, för den ende

- >vivre seul avec le seul> 
- 

och som utåt, över de grekiska fädernas
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kosmiska kristocentricitet, gestaltas i en vision av >Kristi kropps tillkom-
melse>, som är nära befryndad med Teilhard de Chardin (och med den
som tar form i dominikanen påre Sertillanges sista arbeten). >Att Gud
må vara allt i alla.> Eller med andra ord en trosattityd som just därför
att den med så kompromisslös absoluthet sätter Gud i centrum är väsent-
ligen be jakande, positiv. Människan, den skapande kärlekens avbild,
blir genom själva sin existens för denna livssyn mycket mer vittne om den

närvaro som har älskat henne till liv - än hennes fall talar om frånvaro
och d<;d. Kristus är mötet och sammansmältningen av två väsens karlek

- Guds, men o c k s å människans (människans kärlek, skänkt av Gud
för att kunna ges tillbaka till honom -). Det ondas existens och männi-
skans synd kan i en mer eller mindre jansenistiskt influerad trostradition
som i Frankrike ofta, åtminstone psykologiskt och i praktiken, komma att
dominera den kristnes världsbild som en storhet hart när likvärdig med
Gud själv - ex. Mauriac. Här däremot kommer det negativa elementet
att inta sin rätta plats som en tragisk men dock parentes. Synden, ett mör-
ker som hur djupt det än kan te sig från människans håll dock är be-
gränsat till henne själv. Och alldeles inkommensurabelt med den det le-
vande ljusets väldighet som är Guds eget varande, och som, om hon bara
vänder sig mot det, kommer att ta det intet hon är till sig, och förvandla
det till sitt liv.

Denna tonvikt lagd på trosattitydens nödvändiga inneboende strävan
till totalitet - tron som en eld som förtär, ett liv som oemotstånd-
ligt växer och spränger alla skal, en kärlek vars förvandlande kraft inte
står att hejda - för med sig att dom Massabki ser utgångspunkten för
människans sökande inte i någon intellektets isolerade nyfikenhet eller
isolerade övningar för sig själv - utan i den sammanfattning av hela va-
relsens sökande mot omvärlden, som är kärleken. Och karleken på vilket
plan den än utspelar sig, om den öppet avslöjar sina biologiska rötter eller
ter sig mera 'sublimerad', har alltid detta värde som pekar ut över den

själv: att i sig koncentrera hela det mänskliga varandets begär och djupa
otillfredställdhet. Att vara ett i det konkreta och psykologiska inkarnerat
tecken för människans behov av någon radikalt annan än hon själv, för
hennes behov av Gud. Det är en uppfattning av människan som väsent-
ligen behov a v, förhållande t i I I andra och ytterst till Gud, den Andre

- ett forhållande av hunger eller givande, som uttrycks tvärs genom hela

skalan av psykiskt och fysiskt. Den människouppfattning, som kommer
till uttryck här, - spec. i kapitlen Aimer et 6tre aim.ö, och L'amour de

soi, L'amour du prochain - kan tyckas formulerad i föga revolutionära
ordalag: i sina konsekvenser står den - med hela den traditionella och
bibliska kristna människosynen när denna verkligen är sig själv - lika
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öppen som någonsin den moderna psykologien mot en syn på människan
som en psykofysisk e n h e t, där varje beteendedetalj uttrycker den
grundtendens som bestämmer helhetens liv. (Det är med andra ord också
en uppfattning som ser människans liv och handlande som en serie ut-
tryck för kärlekshunger i en mening som inte behöver motsätta sig exem-
pelvis den psykoanalytiska, men som utvidgar den, och som kan ge den
en yttersta motivering.)

Människan är behov av någon annan än hon själv, hon är essentiellt
förhållande till någon annan än hon själv; hennes natur är till själva sitt
innersta väsen kärlek. Det rop som stiger ur allt hon är och lever är ett
rop av omättlighet. Och redan i detta ligger nyckeln till vem hon är och
vem hon är skapad för. Den mänskliga kärleken är till för henne för att
vara 'löftet som inte kan hållas'. Det enda ord skapelsen, det i första
hand tillgängliga objektet för henne, slutligen förmär säga henne är detta
>quaere supernos>. Mot vad? Mot kärlekens fullkomning, all kärleks upp-
hov och mål. Skapelsen kan inte undgå att stöta henne från sig mot sin

skapare - ty den kärlek som har skapat alla ting och i skapelsen - hand-
lingen, kärlekshandlingen präglat dem till outplånlig likhet med sig, drar
henne till sig genom dem. I de skapade varelserna är en likhet och ett
spår inpräglat, som de väl kan förneka, men aldrig förinta. Hur bort-
vänd, hur förnedrad den mänskliga kärleken än kan bli - och med den
hela den ikapelse vars djupaste röst den är - kan den inte undgå att
genom sin blotta existens tala om honom som är dess ursprung, och som
den i verkligheten bara existerar för att visa vägen mot. Därför att Gud,
som är kärleken, är alltings omedelbara centrum, och ingenting finns som
inte är gjort av honom och för honom, är människans kärlek också verk-
ligen en kärlek, om också ofullständig, om också till oigenkännlighet
stympad. En skadad bild, men alltjämt en bild.

Kärlek: relation till, förhållande till något annat ån jaget. All karleks
urbild och ursprung är Gud - >ty Gud lr kärleken>. Gud är kärleken:
han är till sin essens, till själva sitt väsen utgivande karlek - utgivelse,
relation. D ärf ör att han är kädeken, är han treenig. Det är i utgivel-
sen, i den utgivande karlek som de färdas mot varandra och omfattar
varandra i, som de tre personernas enhet blir till. Deras inbördes rela-
tion av utgivelse i förhållande till varandra, år själva kärlekens väsen och
varande. Faderns kärlek till Sonen och Sonens till Fadern i den Helige
Ande är urbilden av 

^tt 
den som ger upp sitt liv, han ska vinna det. >Det

som särskiljer dem är det som gör dem till ett>: särskiljda i utgivelse för
varandra, är de ett i kärlek till varandra - en enda Gud som är kär-
leken.

Gud - skaparen är redan en bild av detta kärlekens väsen - och
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också en följd av det. >Ty även om det är så att den gudomliga god-
heten finner sin fulländning fullkomligt och för all evighet i den ömse-

sidiga utgivelse som existerar mellan de tre gudomliga Personerna i den

Heliga Treenigheten, 'qui represente la plus absolue diffusion de soi dans

la plus intime communion', så är det inte desto mindre sant att om denna

godhet har möjlighet att utge sig utåt, så strävar den att göra det just
därför att den är godhet.> Därför att Gud är kärleken har han skapat
r'ärlden - >ad laudem gloriae ejus>, för att den ska lovsjunga honom,
för att den ska uttrycka vad han är, för att den ska uttrycka att han är
kärleken.

>Den ordning som härskar i skapelsen är kärlekens ordning.
Det är samma ordning som härskar i den heliga Treenigheten. De tre

gudomliga Personerna är ingentinS annat än ren relation till varandra

- det vill säga, de är var och en inriktade uteslutande på de två andra,
de ger sig var och en helt och hållet åt de två andra i en rörelse som är
evig och utan avbrott, i ett oavlåtligt kretslopp, som helt och hållet ut-
blottar dem, och som på samma gång ger dem, var och en genom de två
andra, en rikedom utan slut i varandra.

Den Heliga Treenighetens ordning är en den ömsesidiga fullkomliga
självutgivelsens ordning, kärlekens ordning framf<ir alla andra.

- och det är alltså en ordning analog med denna som Skaparen har
upprättat i skapelsen, i hela skapelsen, den synliga och den osynliga>

(s.164).
Gud som skapare är redan en bild av detta Treenighetens innersta väsen

och verklighet. Men fullkomligt uppenbaras detta att >Gud är kärleken>
först av Gud kommen i köttet, nerstigen i sin skapelse i inkarnationens
utblottning. Kristus >som icke räknade jämlikheten med Gud som ett
byte, utan utblottade sig själv, i det han 

^ntog 
tjänare-skepnadn är den

fullkomliga manifestationen, det slutgiltiga förhärligandet av den Guds
kärlek som dom Massabki med Bdrulle och den franska sextonhundratals-
mysdken apostroferar som >ce continuel appauvrissement divin>, >cette
permanente pauvretd divine>. Kristus på det kors som tydligare än allt
annat i hans liv manifesterar denna utblottning - han >ödmjukade sig

och blev lydig intill döden, ja intill döden på korset> - är den fullkom-
liga uppenbarelsen av vad Sonens karlek till Faderns och Faderns till
Sonen är.

I ett sådant kompromisslöst teocentriskt perspektiv, där Gud och ute-
slutande Gud och Guds forhlrligande år allt varandes mening och mål
får inkarnationen ett betydelsedjup som en renodlat >juridisk> och alltså

alltför antropocentrisk uppfattning många gånger har skymt. >Guds för-
lrärligande - det är manifesterandet av vad han år. Nu är det kärlek
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han är, och inkarnationens mening är just att manifestera i vilken grad
han är härlek. Att Ordet inkarnerar sig för människans skull, för hennes

bästa betyder alltså (på samma gång) att Gud blir alltmer forhärligad.>
Och: >- i detta perspektiv som visar oss inkarnationen utförd för män-
niskans skull, ter det sig inte som om inkarnationens enda mål var att
återköpa oss från synden. Visserligen inbegriper föreningen mellan Guds
härlek och människan att synden görs om intet. Men dessa två handlingar
fullbordas på samma gång och i samma ögonblick. Kristus gör synden om
intet genom samma handling med vilken han i sig förenar vår kärlek med

Guds och gör oss till Guds barn; på samma sätt som det är genom ett
enda och samma skeende som solen skingrar mörkret och sprider ljus.>

>På så sätt blir det inte fråga om att foga in Iftistus i den gudomliga
planen som om han vore där av en tillfällighet, som om han hade kom-
mit bara för att återställa en felaktighet som skulle kunnat utebli, och
vars uppträdande var det enda som nödvändiggjorde att han steg ned.

Så är det inte.'Gud har, skriver aposteln Paulus, f.örr än världens
grund va r lagd - och följaktligen före synden var till - ssvxll
oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig; ty i sin kärlek
förutbestämde han oss till barnaskap genom Jesus Kristus.' Det som syn-
den har gjort är, om man så kan säga, att den har tillåtit Gud att mani-
festera sin kädek på ett ännu mer iögonenfallande sätt. Inkarna-
tionens yttersta mål är och förblir mötet i Kristus mellan Guds kärlek
och människans. Det synden har åstadkommit är endast att förtydliga
detta. Och det är derfor att synden på så sätt har gjort att vi ännu mer
har fått lära Guds kärleks outgrundliga djup som Kyrkan under påsk-
vakan vågar sjunga: 'O felix culpa'> (s. 33l).

I det perspektivet ter sig Kristi offer alltså som mycket mer än blott
och bart >återlösning>, utplånandet av en skuld - det ter sig verkligen
som förlossningen i ordets hela och fulla betydelse. Det är inte bara den

gamla människan som dör; det är också och framför allt en helt ny
varelse som blir till. Det är inte bara en skuld som efterskänks, något
skadat och förlorat som återskänks och återupprättas - det är också och

framför allt en helt ny och aldrig förut existerande närhet som föds till
liv. Inte bara nåd, rättfärdiggörelse - utan också och framför allt nådens

fullkomliga överflöd, Guds >alltför stora kärlek>. >Kristus har gjort mer
än läkt den mänskliga naturen; han har lyft den upp till ett oändligt
mycket högre, ett öyernaturligt gudomligt plan - ty når han gjorde den

mänskliga naturen till en kropp med sig själv, skänkte han den sitt liv,
som är Guds eget liv. 'Såsom Fadern, han som är den levande, har sänt
mig, och såsom jag lever genom Fadern, så skall och den som äter mig
leva genom mig'> (s. 619 o. Joh. e: SZ).
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Det är i Kristus, den uppstå1dns - som fortlever i kyrkan, Kristi
kropp, och vars liv förmedlas genom hennes sakrament denna nya
närhet, denna hittills osedda förening med Gud är möjlig. >Som en cell
blir till i en människokroppu, skriver dom Massabki, >så föds den som
döps i Kristi kropp>. Han lever Kristi liv; det är Kristus som lever i ho-
nom - i en fullkomligt reell och allt utom enbart >moralisk> närvaro.
Paulus' >så lever icke jag, utan Kristus lever i mig> illustreras av Elisa-
beth de la Trinitd's bön:

>O Feu consumant, Esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il se fasse en tnon äme

comme une incarnation du Verbe; que je lui soit une humanit6 de surcroit, en laquelle
Il renouvelle tout son mystöre,>

Den dynamiska närvaro, som dom Massabki kallar >pr6sence d'identi-
fication> - vilket väl snarast får översättas som närvaro av kärlek, när-
varo av utgivelse i en oavlåtlig förvandlings- och omvandlingsprocess.
Närvaro av utgivelse i föreningen i kärlek mellan två distinkta och full-
komligt personliga personer. Närvaro av utgivelse mellan två älskande,
och som återbildar den kärlek som är Treenighetens själva väsen.

I det perspehtivet blir kyrkan, Kristi kropp - vars hörnsten eukaristien
är - den >>existensmiljö där människors hela väsen erövras av en ny
princip, nyskapas. De inträder i kyrkan för att omvandlas till 'en enda

människa, en enda kropp', som är Kristus. Kristus och de kristna är alltså
en enda och samma varelse, en enda och samma Kristus, om också i en

mångfald personer. Det blir for de kristna en väsensgemenskap som mel-
lan dem upprättar en väsentlig, en ontologisk gemenskap. Enheten som

är mellan medlemmarne alr de heligas samfund är grundad på Kristus.
De är ett med varandra darför att de är 'i Kristus'.> I det perspektivet
likaledes blir kyrkan, Kristi kropp, den eukaristiska gemenskapen fram-
för allt >la societ6 de la louange divine>. En klrleksgemenskap i Kristus,
den uppståndne uad laudem gloriae Dei>. En kärleksgemenskap mellan
människor i en kärlek given av nåd från Gud till hans förhärligande. Det
är kyrkan som i sin dräkt av jordiskhet och begränsning och förödmju-
kelse redan håller på att föda den nya skapelse >där Gud ska vara allt
i alla>. I själva verket är vi som Dostojevskij skriver >redan i paradiset>.

Le Cbrist rencontre de deux o?nours är som sagt en dogmatisk syntes -
den forbigår inte något av de centrala kristna mysterierna, och man kan
utan tvivel finna andra aspekter att dra fram än de som jag har lagt
tonvikten på har. Med sina drygt femtonhundra sidor erbjuder den en de-

taljerad dogmatisk introduktion, som med sin tydliga och ödmjuka strä-
van till en så intim och väsentlig traditionstrohet som möjligt och sin
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fullkomliga brist på all agressiv apologetik är speciellt ägnad för den som

utifrån vill försöka närma sig en religion som vid en första anblick kan
te sig som ett konglomertt ay väsentligt och efemärt i en förvirrande
blandning. Vad dom Massabki lägger fram är denna religions själva struk-
tur - den form som Gud är närvarande bland människorna i, det sätt
han har valt för att kunna nalkas oss. Den formen är karlek - >ty Gud
är kärleken>.

Birgitta Trotzig

UTVECKLINGSLÄRAN OCH BIBELN

-"ff"*;T;fi,1-:"trJ*i:å'i:#"i;lienshögtidssam-
Det är i är, 1919, jämnt hundra år sedan Charles Darwins epokgörande

arbete On tbe origin of species by means of naturnl selection utkom av
trycket. I manuskript hade det varit fårdigt sedan 1844. Arbetet beteck-
nar utan tvivel en av de märkligaste händelserna i naturforskningens his-
toria. Darwins upptäckt av de metoder eller mekanismer av vilka Skapa-
ren betjänar sig under den djupare sett alltjämt fortgående skapelsen av

det kosmos vi människor finner oss utgöra en del av, år fortfarande för-
tjänt att begrundas ej blott av naturforskare i inskränkt bemärkelse,
utan av alla människor, troende eller icke troende.

Såvitt jag kunnat finna, synes emellertid Darwinjubileet icke ha blivit
särskilt uppmärksammat arr vår generation, och man frågar sig var or-
saken härtill kan vara att finna. För ett halvt sekel tillbaka var Darwins
utvecklingslära ännu föremål for livliga meningsbrytningar och stundom
öppna strider mellan å ena sidan de unga radikaler eller de för andliga
frågor likgiltiga kretsar, vilka hälsade den som en uppenbarelse, och å

den andra de bibeltroende, som fann utvecklingsläran stridande mot
Gamla testamentets skapelsehistoria och derf<;r omöjlig att godtaga. Så-

dana sammanstötningar har ju långt in i sen tid vållat s. k. ap-processer.

Nu har stridigheterna lagt sig, men om de efterträtts alr en öppen freds-
forklaring mellan kyrkans folk och vetenskapsmännen är mig obekant.

Jagär nårmast benägen tro att intelligentsian i alla läger tyst böjt sig för
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de uppenbara sanningar, Darwin utläst ur skeendet i de levande varel-
sernas värld och att de mer eller mindre klart insett att bibelns skapelse-
historia är skriven i symboler, avpassade efter den tid för några tusen år
sedan, då moseböckerna nedskrevs.

En sorts försoning har alltså tydligen inträtt, men olyckligt vore om
uppgörelsen skulle stanna vid enbart likgiltighet inför skapelseproblemet.
För oss människor som medvetna delar av skapelsen är det dock ett vitalt
problem att så långt möjligt är förstå vår roll i detta gigantiska epos.

Darwin levde mellan 1809 och t882. Han ägnade sitt liv åt naturve-
tenskaplig forskning och nedlade resultaten härav i en rad av skrifter,
bland vilka det redan nämnda arbetet om arternas uppkomst jämte ett
långt senare tillkommet sådant omTbe d,escent of 'tnan kan anses som de
viktigaste. Vid hans död 1882 gav P. T. Cleve i Uppsala - min f.a1 - sn
översiktlig redogörelse för hans livsgärning i en liten skriftl, ur vilken
nägra drag av allmänt intresse kan anföras.

De tankar som hos Charles Darv'in kom till fullt utbrott hade redan
rört sig hos hans far och farfar, båda läkare. De låg, kan man säga, i ti-
den. Jag citerar ur min fars skrift: >Naturforskningens utveckling från
Linn6 till Darwin är i själva verket, äfven om naturforskarne själfve ej
märkt det, endast utvecklingen af den idö, ät hvilken Darwin gaf en be-
stämd form. Den revolution inom naturforskningen, som utbröt med
Darwin, var lika litet som någon revolution i den politiska historien ett
ögonblicks eller en enda mans verk, den var det slutliga, synliga framtrå-
dandet af en nära nog under ett århundrade försiggången utveckling.>

Darwin fick emellertid sina starkaste impulser under sin berömda, 1!-
åriga världsomsegling med Beagle, då han bland annat gjorde bekantskap
med Eldslandets vildar och Gallapagosöarnas egendomliga, endemiska,
dvs. inom deras isolerade landområde uppkomna, >>skapade> flora. Och
han nöjde sig inte med att uppteckna sina rön och beskriva dem. FIan
tänkte över dem, och tiden var som vi sett mogen för att hans reflexioner
skulle bära frukt.

Hundra år tidigare hade vår frejdade blomsterkonung, Carl Linnaus,
med sitt sexualsystem bragt ordning inom botaniken, men hans system
var artificiellt. Linnd upplevde naturens skönhet och mångfald på ett
statiskt, om man så vill konstnärligt sätt; för honom var arterna indivi
duella skapelser, framsprungna på Skaparens ord. Men redan före Darwin
hade De Candolle i Frankrike i början av 1800-talet uppställt ett netur-
ligt system av växtarter och -släkten, grundat på deras inbördes släkt-
skap. Det blev Darwins strävan att söka utreda hur en sådan släktskap
kunde tänkas komma till stånd.

-' Ny S*"tkTidskrift årg.3 (1883), h.4.
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Vari består då den avgörande skillnaden mellan bibelns skapelselära och
de slutsatser om arternas uppkomst, som Darwin leddes till? Kortast kan
vi ange den på följande sätt.

Enligt I Mosebok skapade Gud >i begynnelsen> hela den materiella
världen under en till sex >dagar>> angiven tidsföljd, varefter skapelsen
var avslutad och Gud vilade av alla sina verk. Först skapades och ordna-
des den döda materien, därefter de levande varelserna och bland dem allra
sist människan; allt således i en ordning som i stort sett föryånansvärt
väl stämmer överens med den utveckling geologin bekräftar. Genom di-
rekta ord av Flerren sprang alla dessa ting fram i sin skiftande mångfald,
vart och ett efter sin art och fullt fardiga. Någon vidare utveckling eller
förändring av de en gång skapade arterna har ej skett, och efter de sex
dagarna skapades inga dylika.

Darwin åter hade funnit att skapelsen alltjämt pågår genom art arterna
förändras och att nya sådana uppkommer ur de gamla utan något direkt
ingripande av Skaparen, tycktes det. Hur kan man då förklara en dy-
lik, ständigt pågående artsplittring i naturen? Darwins egen uppfattning
var den, att växt- och djurformer även i den fria naturen kan variera
alldeles som de gör under domestikation, genom atr ursättas f<;r fOrand-
rade yttre forhållanden; sådana inverkar särskilt på det reproduktiva
systemet. Nu strävar livsformerna normalt efter en talrik avkomma;
följden blir en kamp om livsuppehället, en >>struggle for exisrence>, som
låter de kraftigaste och de för rådande livsvillkor bäst utrusrade överleva,
medan sämre utrustade individer går under. Till denna >narural selec-
tion> kommer dessutom en >>sexual selection>, som starkt gynnar form-
variationen. I samma riktning verkar det tidigr uppmärksammade för-
hållandet att >naturen avskyr självbefruktning>>. Derta hade Sprengel
upptäckt i slutet av sjuttonhundratalet, men hans rön förblev obeaktade,
tills Darwin kom och visade art de var riktiga.2

Det bör emellertid observeras att Darwin icke säger någonting om
själva livets uppkomst och i Origin of species intet om människans ur-
sprung; detta sker först långt senare, iThe d,escent of man. FIan var en
högtstående personlighet, >som ogärna går utom gränsen för de berätti-
gade slutsatser som rimligtvis kunna dragas af fakta>, säger P. T. Cleve
i den nämnda uppsatsen. Detsamma kan ej sägas om hans mer radikala
ef.tefi.öljare, vilka med utvecklingsläran som utgångspunkt trodde sig
kunna undvara Skaparen. Längst i denna riktning gick Ernst Flaeckel,
professor i Jena, vars arbete: Die Velträtsel vann ofandig spridning un-
der tiden närmast efter sekelskiftet och utan tvivel starkt har påverkat

* Senare uppkomna teorier om
ende av miljöns påverkan måste vi

spontana mutationer i den levande substansen obero-
här förbiså.
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det då uppväxande släktet av unga naturforskare. Jag återkommer längre
fram till Haeckel och hans monism, men måste först säga några ord om
Darwins syn på människans ställning och härkomst.

Darwin har icke, som mången har trott, sagt att människan härstam-
mar från någon nu levande apart utan att hon sannolikt utvecklats från
samma utdöda urtyp som de människoliknande aporna. Med dessa högre
vertebrater överensstämmer människokroppen till sin plan och utveckling
in i de minsta detaljer; det är främst genom sina andliga förmögenheters
utveckling som människan skiljer sig från djuren. Hon har lärt sig att
tala, och denna förmåga är ingen instinkt, den måste verkligen läras.
Språkets utveckling sammanhänger uppenbart med hjärnans, och förmå-
g ^ att med bestämda ljud fc;rbinda bestämda begrepp eller föreställ-
ningar förutsätter att själsförmögenheterna utvecklas frän ett diffust
begynnelsestadium, då vilden ej förmår skilja mellan subjektiva och ob-
jektiva förnimmelser. Människan har därför ursprungligen ej haft någon
rro pä en allsmäktig Guds tillvaro, säger Darwin, och än i dag finns det
vilda raser som ej har någon föreställning om varken en eller flera gudar.
Men om man med religion förstår tron på osynliga och andliga krafter
är förhållandet en annar, ty sådana föreställningar finnas överallt och
tycks ha sitt upphov i drömmar, och tron pä and.ar kan lätt gå över i
tron på en eller flera gudar. Likaså är ursprunget till moralen enligt Dar-
win att söka i människans sociala natur, som gör henne känslig för med-
människors gillande eller ogillande.

Av det anförda framgär att Darwin utsträckte sin utvecklingslära till
alla områden av människolivet. FIan var fullt medveten om att hans åsik-
ter skulle vara anstötliga för många, men, säger han, här har vi blott att
göra med sanningen för så vitt vårt förstånd förmår finna den. Även om
vår kroppshydda btu det outplånliga märket all ert lägre ursprung, kan
vi å andra sidan vara stolta över att ha >utvecklab, ehuru utan egen för-
tjänst, till tinnarna av den organiska skapelsen. Att vi stigit upp dit och
icke ursprungligen ställts där, ger hopp om en ännu högre bestämmelse i
det fjärran kommande.> Detta är anmärkningsvärda ord.

P. T. Cleve avslutar sin minnesruna över Darwin med några ord om
hans genomgripande betydelse för den moderna naturforskningen. Denna
har fått en ny riktning. >Den naiva, känslan tilltalande uppfattningen
av naturen såsom en skapelse, där hvarje stoftgrand är ett bevis för en i
alla detaljer ingripande försyn, har gifvit vika för den förståndet mer
tillfredsställande öfvertygelsen om en altjämt fortgående utveckling till
högre och högre fullkomlighet till följd af inneboende och naturliga or-
saker.r>

I dessa ord kan man förvisso instämma. Men har vi inte känslan av att
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därmed är icke allt sagt? Vi måste jv frägr oss vad meningen ytterst är
med att vi befinner oss inbegripna, kropp och själ, i ett ofantligt utveck-
lingsförlopp, där tyngdpunkten numera tydligt har överflyttats från den
kroppsliga sektorn till den andliga. Det är ju genom sina växande andliga
förmögenheter som människan faktiskt besannat Skriftens ord att hon
skulle bli herre över jorden.

Vad livet ytterst är, hur det inkommit i materiens värld och hur det
kommit att lyda under lagar som från en ringa början fört det till allt
högre fulländning först i materiellt och slutligen på själslivets område,
därom har Darwin icke yttrat sig. Det är Haeckel som på utvecklingslä-
rans grundval byggt upp en monistisk, rent materialistisk filosofi. Enligt
honom är all verklighet detsamma som materien eller funktioner av denna.
Världen styrs av två centrala lagar. Den ena gäller materien och energin,
bäda oförgängliga och som vi numera vet konvertibla i varandra. Den
andra är biologisk och styr livsformernas utveckling på de sätt Darwin
klargjort. Med dessa lagar regeras enligt Haeckel en rent materiell värld,
inför vars storhet, rikedom och skönhet vi väl må gripas av en >natudig
religion>, men där det varken finns plats för eller behov av några över-
naturliga ingripanden. Genom denna monism försvinner dualismen mel-
lan Gud och världen. Gud blir liksom i panteismen identisk med naturen,
och panteismen är, såsom Schopenhauer anmärkt, endast ett hövligr sätr
att bjuda Gud farväI.

Var återfinner man då livet, dvs. dess väsen, i Haeckels monism? En-
ligt honom år alla livsyttringar endast manifestationer av i de materiella
atomerna inneboende egenskaper, och när sambandet mellan atomerna
upplöses i döden, finns ingenting längre kvar av individen som sådan.

Någon individuell odödlighet kan det således ej bli tal om.
En engelsk fysiker, Sir Oliver Lodge har tagit upp monismen till kri-

tisk granskning i en utmärkt liten bok: Life and Matter (London l9l2),
Denne forskare understryker starkt vikten ay att icke förväxla liv med
kraft i fysikens mening, vilket ofta skett. Man kan ej kalla företeelsen
liv en kraft eller tala om en >livskraft>, dvs. en form av energi, ty när-
eller frånvaro av liv medför icke någon som helst ändring i en varelses

energiinnehåll. Livet är något helt annat och till sitt innersta väsen ännu
fördolt, som har egenskapen att samverka med materien i en levande va-
relse så, att förefintliga kraftresurser riktas åt vissa håll och används för
bestämda syften. Life is a guiding principle, säger Oliver Lodge. En le-
vande kropp känns igen på att den står i materiellt utbyte med omgiv-
ningen, levande eller död, och dirigerar härifrån hämrad kraft till art-
bestämda ändamåI. Att dessa ändamål under skapelsens gång har blivit
av allt högre och allt andligare art visar utvecklingsläran, vars metodik
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angetts av Darwin. Om ändamålet har han däremot intet sagt; dock är
det ofrånkomligt att hela detta grandiosa forlopp måste ses finalistiskt.
Om livets uppgift är att kontrollera och att rikta, då måste det väl finnas
Någon som riktar? Livet syns mig därför kunna uppfattas som ett Guds-
bevis.

Sedd från vår jordiska synpunkt har skapelsen fortskridit i tre väldiga
etapper. Först finns endast död materie. Sedan kommer livet in, associerar

sig temporärt med materien och når allt högre former, som omedvetet
kämpar och fortplantar sig i åtlydnad för den biologiska lagen. Slutligen
nås det högsta och om sig själv medvetna stadiet, människan. Därmed är
också friheten född och möjliggör synd. Människan kommer underfund
med att hon kan välja mellan att lyda vad hon med uppenbarelsens hjälp
uppfattar som Guds vilja eller att icke göra det; olydnaden blir synd.

Om Guds avsikt med skapelsen är att frambringa varelser som av fri
vilja samarbetar med honom för att, som den vackra julpsalmen säger,

>en gång varda honom like> 
- 

vi är ju skapade till hans avbild 
- 

då

kan vi mycket väl tänka oss att utvecklingslagen fortfarande gäller, men
nu fått sin tyngdpunkt förflyttad till det andliga området, där vår upp-
fattning kan väntas öka i skärpa och klarhet. Och vi måste med författa-
ren Gunnar Edman lära oss tro på >en dynamisk Skapare och Gud, som
frigör människans väldiga uttrycksbehov i alla riktningar: självkänsla,
medkänsla, kosmoskänsla>. Citatet är hämtat ur en mycket anmärknings-
värd artikel om denne moderna tänkare.3 Enligt honom är var och en av
oss disponerad som en treenig varelse, skapad till att genom självutgivande
kärlek 

- 
allt livs upphov 

- 
som människa, medmänniska och guds-

människa bli Treenighetens avbild.
Astrid Cleue-uon Euler

-;I"g"". Högman: Fört'attarna och relig,ionen, Yll, Suenshe Dagbladet 2018 1958.
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EN ÄNNÄN Än T FLÄMMORNÄ

I
Din blick är den brinnande busken
liksom din hand och ditt ord.
En annan är i flammorna
större än du.

Men också min kropp skälver
också min röst skakar
under ordens tyngd
vid gåtornas tydning,
också bakom min hud
i mina nervers trädar
längs mina tankars banor
från ytskikt och skenvärld
mot självlysande djup
ser jag
känner jag
år jag besatt av en annan
lever en annan i mig
större än jag.

II
Besatt av ett bröd som lagts i min mun
den oändliges kropp i mitt våld
en gudomlig närvaro
ständigt ropande från din själ till min
om befrielse
ur mänskliga bojors förnedring
alla kulissers fall -
Detta att alltid se rakt igenom
alla ting, alla öden, allas blickar
allt som svallar i mitt eget hjärta -
denna eviga Åsyn
tortoljer
och förbränner mig!
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III

Beröva för en stund mitt öga
denna genomträngande kunskap,
skänk mitt hjärta
av nåd
någon vila i jordiska ting,
låt mitt jag leva
det jzg som inte är Du,
o tag denna kalk - Gerbard Bungerfeldt

vÄnro SFLYKTINCÅNBr

fnitiarivet till Varldsflyktingåret 
- 

Vorld Refugee Year (VRY) -Ifrån juni 1959 till juli 1960 
- 

kom från England. Med tanke på det
framgångsrika internationella samarbete som uppnåtts under det s. k.
Geofysiska året (International Geophysical Year 

- 
IGY) framförde

några medlemmar av >Bow Group>, en sammanslutning av yngre höger-
män i England, i tidskriften Crossbora ett förslag att ett liknande år
skulle ägnas åt flyktingsfrågan. Exekutivkommittdn av United Nations
Refugee Fund (UNREF) godkände i sin tur förslaget den 26 sept. l9i8
i Genöve.

Vid trettonde sessionen av Förenta Nationernas generalförsamling i
New York förenade sig tio nationer 

- 
Argentina, österrike, Domini-

kanska republiken, Frankrike, Iran, Italien, Nededänderna, Norge, Det
förenade konungariket Storbritannien och norra Irland, Amerikas Förenta
Stater - 

i en officiell resolution som betonade behovet av ett fortsatt,
världsomfattande bemödande att bidraga till den slutgiltiga lösningen av
världsflyktingsproblemen. Denna resolution godkändes av Generalför-
samlingen den J dec. l9l8 med i9 röster mot 9 och 7 nedlagda röster.
Resolutionen >vädjar till medlemstaterna och medlemmarna av special-
grenarna inom FN att medarbeta 

- 
i enlighet med varje lands nationella

ambitioner och resurser samt humanitetens [11v 
- 

i genomförandet av
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ett Världsflyktingår som ett praktiskt medel till en stegrad insats till för-
mån för flyktingarna världen runt>. Generalsekreteraren uPpmanas >att

företa de åtgärder som han anser lämpliga föt att stödja denna vädjan

om ert VärlJsflyktingår i överensstämmelse med föreliggande resolution>.

Således er eniigt FN:s resolution målet av världsflyktingåret föl-
jande:

a) >att fästa uppmärksamheten på flyktingsproblemet>,
b) ratt sporra till ytterligare finansiellt understöd från statsmakternas

sida, från frivilliga hjälporganisarioner och allmänheten i övrigt> och

c) )att ytterligare stimulera till en slutgiltig lösning av flyktingarnas

läge genom frivillig repatriering, omplacering eller integrering på rent

humanitär basis.>

Dessa ord satte i gång den mest omfattande kampanjen sedan andra

världskrigets slut för att hjälpl- miljontals män, kvinnor och barn, som

inte har något hem - ofta heller inte något hopp.

Det är inte lätt att görc sig ett riktigt begrepp om storleken av
detta problem. Enligt en beräkning är det i dag cirka 40 miljoner
människor, som inte kan eller inte vill återvända till sina hemländer.

Enligt en annan beräkning från i fjol var antalet europeiska flyktingar,
,o- ,rrrd", tiden 1947-t9 omplacerades utom Europa, 1 182 000 och

inom Europa gt5 600, medan 148 000 flyktingar fortfarande fanns kvar

i Europa i behov av hjälp. Ett meddelande av den 3 febr. 1960 över BBB:s

European Service påpekade, att det inom Europa finns 22 000 Person€r
kvar inom flyktingslägren och 110000 flyktingar utanför, att således i
dag ungefär 132 000 europeiska flyktingar fortfarande lever i nöd. Vis-

serligen har - såsom en jämförelse mellan de båda ovannämnda talen för
l9i9 resp. 1960 visar - 16 000 av dessa flyktingar under de senaste sex

månaderna på ett eller annat sätt omhändertagits. Ändå förblir det ett
av VRY:s huvudmål att komma fram till betydligt brantare stigande

siffror av omplacerade flyktingar mot flyktingårets slut i iuli 1950.

Idealet skulle vara attha tömt alla flyktingsläger vid detta datum - men

det torde knappast vara möjligt.
Europa erbjuder emellertid bara en mindre del av den världsomfat-

tande flyktingssituationen.
Många fler problem ställer det icke-europeiska flyktingseländet, som

sedan andra världskriget har drabbat över 32 miljoner människor, av

vilka mer än 12 miljoner 700 tusen fortfarande är oplacerade eller i nöd-

situation. Dessa problem framträder mest i följande städer: Tokio, Seoul,
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Flongkong, Macao, Calcutta, Nepal, Karachi, och områdena kring Pale-
stina, Tunisien och Marocko.

79J9 vat i dessa områden antalet flyktingar, som ännu inte var placerade eller i stän-
digt behov av hjälp, följande:

Koreaner 4 000 000

Pakistaner 2 t,00 000

Indier 2 t00 000

Kineser i Hongkong I 000 000
Kineser i Macao 40 000
Araber 96t 000

Vietnameser 90,0 000

Japaneser av koreansk härkomst 600 000

Algerier 22t OOO

Tibetaner 20 000

Vanligtvis menar mxn med en flykting en person vilken blir tvungen
att lämna sitt hem. Som >en vilken flyr för sin säkerhet>, alltså f& att
finna en fristad, definieras flyktingen i ett uppslagsverk. Vid ett möte i
Genöve 19I1 preciserade Convention Relating to the Status of Refugees
>flykting> noggrant såsom fackord. Kärnpunkten i definitionen, som där
utarbetades, uttryckes så här: en flykting är en person >vilken i följd av
händelser, som skedde innan den I jan. 1951, samt på grund av fruktan
f<;r forfOllelser, sammanhängande med ras, tro, nationalitet, medlemskap i
en särskild socialgrupp eller med en viss folkopinion, befinner sig utanför
sitt eget hemland och är ur stånd till eller 

- 
på grund av sådan fruktan

- 
icke villig till att ställa sig under detta lands beskydd; eller en person

vilken, utan att äga något medborgarskap, för närvarande befinner sig
utanför det land där han förr brukade ha sin bostad och i följd av sådana
händelser är ur stånd till eller på grund av sådan fruktan icke villig
till att återvända till detta land>.

Sedan dess har politiska händelser i olika länder haft som fOlld att be-
teckningen >flykting> där har måst utsträckas till människor som har
flytt genom järnridån eller bamburidån. Sådana personer kallas ofta >)esca-

pees> (som i detta sammanhang motsvarar det svenska >rymlingar>).

Det kan vara av intresse att betrakta något närmare VRY, sådant det
fungerar inom FN:s ram; vidare att visa den roll som katolska emigra-
tionsorganisationer spelar i detta sammanhang; slutligen att skissera de
insatser som görs av de statliga och icke-statliga svenska instanserna.

\fRY är framförallt ett kooperativt f öretag. Detta fram-
går av själva resolutionen såväl som av de meningsutbyten som fördes
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inom Tredje kommittdn av FN:s generalförsamling, där aktionen ut-
tryckligen utformades som en serie nationella prestationer i enlighet med
de enskilda ländernas behov. Man förväntade förstås, att de olika län-
derna skulle stödja lilirRY på olika sätt: kanske genom ekonomiska bidrag
till de inom landet redan fungerande instanserna och hjälporganisatio-
nerna, eller genom att omhänderta ytterligare ett antal flyktingar, eller
genom att ge flyktingarna en tillfredsställande rättslig ställning, t.ex.
genom godkännande av Convention Relating to the Status of Refugees. I
några länder har man ansett det som det mesr effektiva sättet att full-
följa VRY:s intentioner, att bilda en nationalkommittd som i sin tur
sätter i gång samt koordinerar insamlingar eller andra aktioner.

FN står gärna till tjänst angående de enskilda nationella strävandena,
men man kan på intet sätt säga att FN >styr> flyktingåret, inte heller
har nya internationella organisationer eller centrala fonder bildats. FN
står till tjänst som en informations- och samarbetscentral för de länder,
nationalkommittder och frivilliga hjålporganisationer som önskar delta i
\fRY. FN:s generalsekreterare har utsett en särskild representant, som
fått två sekretariat till förfogande - ett i Genöve och ett i New York -{ör att på internationell nivå sköta samverkan mellan de statliga och icke-
statliga organisationer som är med om VRY-programmet.

De två FN-organ, som huvudsakligen berörs av flyktingäret, år
Höge Kommissarien for flyktingarna (United Nations High Commissio-
ner for Refuges - UNHCR) och FN-organet för Palestina-flyktingar
(United Nations Relief and Vorks Agency for Palestine Refugees in the
Near East - UNRIZÄ). En del - men inte alla - av de olika mellan-
statliga organ, som utgör \irRY-instanser, kommer att omnämnas senare.

UNHCR är FN:s flyktingsinstans. Den skapades av generalförsam-
lingen och började sin funktion den I jan. lgSL Dess treåriga mandat-
period har nu förlängts t.o.m. den 31 dec. 1963. Dess upphov kan emel-
lertid spåras så långt tillbaka som till det organ, vilket 1921 skapades av
den berömde upptäcktsresanden och människovännen Fridtjof Nansen
för att tillvarata flyktingarnas intressen och som 1930 underställdes sek-
rettlriatet för Nationernas Förbund.

UNHCR ger internationellt skydd åt flyktingar, som hor till dess man-
datområde. Det hjälper de mest behövande bland dem och försöker åstad-

komma permanenta lösningar av deras problem genom att underlätta f.ri-
villig repatriering eller assimilation i nya länder.

UNHCR:s uppdrag är inte politiskt, inte heller geografiskt begränsat.

Det utsträcker sig till personer, som omhändertagits av provisoriska in-
ternationella flyktingsorgan, och till alla som i följd av välgrundad fruk-
tan för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet eller politisk
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åskådning vistas utanför sitt ursprungsland och inte önskar återvända
dit.

UNRV/A, som i fjol har firat sitt tio-årsjubileum och vars nuvarande
rnandat löper till den 30 juni 1963, är ett särskilt FN-organ för arab-
flyktingar från Palestina, skapat av Generalförsamlingen. I samverkan
med de lokala myndigheterna utför UNR\/A sin tvåfaldiga uppgift:
dels - omedelbart - att ordna för bespisning, sjukvård, socialvård, bo-
stad, skolning och yrkesutbildning för dess flyktingar; dels - på lång
sikt - hjelpa dem att bli självförsörjande.

Enligt UNR\IA betraktas som Palestina-flykting var och en som
bodde i Palestina minst i två år, innan Palestina-konflikten bröt ut 1948,
men nu på grund av konflikten har förlorat sitt hem och sin inkomst-
källa; vilken vidare bor nu i ett av de länder, där UNR\ilA är verksam,
samt är inregistrerad hos UNRVA. Allt i allt antecknades hos UNR\flA
mer än en miljon flyktingar. Mer än 240 000 befinner sig i Gaza-områ-
det, där de i proportion 2ll överstiger den lokala befolkningenl mer än
t70 000 finns i Jordanien, där de utgör en tredjedel av befolkningen;
ungefär l2t 000 finns fortfarande kvar i Libanon samt 10i 000 i den
syriska delen av Förenade Arabrepubliken. UNRVA biträdes av Vorld
Health Organization (VHO) i upprätthållandet av fullständig läkar-
vård för flyktingarna inom och utom lägren samt av United Nations
Education, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) i ordnandet
av skolverksamhet for flyktingsbarn. Man räknar 126 000 lärjungar och
över 3 000 lärare i 380 skolor och dessutom över ii 000 elever i stars- och
privatskolor.

UNRVA:s direkta aktioner kompletteras såväl genom 33 internatio-
nella eller utländska frivilliga hjälporganisationers verksamhet som genom
liknande aktioner från ett antal mindre lokalgruppers sida. Bland de vik-
tigaste insatser, som görs av dessa organisationer, hör tillförsel av tyg och
begagnade klader (som UNR\ZA - med undantag av l9J7 och då bara
för barn - aldrig hade haft råd att anskaffa), supplementär sjukvård,
socialvård, och bespisning.

UNHCR:s verksamhet beträf.far framförallt europeiska flyktingar,
flyktingar i Kina av europeisk härstamning samt flyktingar i Tunisien
och Marocko, som befinner sig i stor nöd.

Låt oss nu ännu säga några ord om \fRY sådant det utvecklar sig inom
ramen av UNHCR och anslutna statliga och icke-statliga instanser.

UNHCR har föreslagit sex uppgifter art lösas under flyktingåret. Den

första gäller >camp clearance> i Europa, alltså upplösande av de flyktings-
läger som fortfarande finns kvar på kontinenten. Detta borde vara upp-
nåeligt, men det får inte ske på ett sätt som bara skulle betyda atr man
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gömmer problemen under en annån etikett. En lägerflykting kan ha det
lika svårt om han, sedan han fått ett regelbundet arbete, hänvisas till en
slumbostad i en storstad. Lägerupplösningen måste därför innebära att
arbete skaffas för de arbetsdugliga, att studiemöjligheter bereds för de

unga, att gamla och sjuka får lämplig vård och att bostadsfrågan löses för
alla.

Den andra punkten gäller de europeiska flyktingarna iFjårran östern.
Antalet är inte så stort. Det rör sig framförallt om flyktingar av ryskt
ursprung, som nu befinner sig i Honkong. Kostnaderna per flykting är
emellertid höga, och man är f. n. i den tragiska situationen att man har
fler viseringar, alltså inresemöjligheter, till länder i Europa och Amerika
än man har biljetter, dvs. möjlighet att transportera flyktingarna.

Den tredje punkten gäller >nyflyktingar> i Grekland. F{it räknas ett
antal människor av grekiskt ursprung, vilkas familjer på århundraden
inte har haft någon kontakt med hemlandet och vilka sökt sig dit på
grund av krigets politiska efterverkningar. Med tanke på Greklands svåra
ekonomiska läge finns knappast resurser att passa in dessa i det grekiska
näringslivet utan hjälp utifrån.

Den fjärde punkten gäller sådana flyktingar i Europa, som bor utan-
för läger men inte har ordentligt arbete eller bostad. Inom denna kategori
finner man många exempel på den svåra tysta nöden, och det är här åt-
gärder som det svenska omhändertagandet av tbc-flyktingar har sin sär-
skilt stora betydelse.

Den lemte punkten gäller flyktingarna i Tunisien och Marocko. Här
har flyktingkommissarien bör.iat en aktion i samarbete med Rödakors-
föreningarnas Förbund (League of Red Cross Societies) men hittills mötts
av ett otillräckligt intresse både från regeringar och allmänhet. Det är
mycket tveksamt, om det går att genomföra det blygsamma program som
hittills gjorts upp.

Den sjätte och sista punkten på programmet gäller materiell hjälp till
den miljon kineser som flytt från Kommunist-Kina till Hongkong. Siff-
ran är fantastisk och myndigheterna i Hongkong står inför enorma pro-
blem. Emellertid kan man här komma ganska långt, inte minst på sjuk-
och hälsovårdsområdet, med relativt blygsamma insarser.

Sex månader efter VRY:s början hade 65 länder och fem territorier
formellt anmält medverkan i programmet. Nationalkommitt6er skapades
i flera länder för att samordna de aktioner som planerades av de statliga
och icke-statliga instanserna inom resp. länder. Som ett exempel skall vi
senare omnämna Sveriges insatser.

FN-organen samarbetar med andra sådana mellanstatliga instanser som
Council of Europe, Intergovernmental Committee for European Migra-
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tion (ICEM - som kan betecknas som ett slags resebyrå) och de olika
statlig a instanserna för att frimja omhändertagande och omplacering
framförallt i västerlandet. Men frivillig repatriering förmedlas också av

UNHCR, om så önskas. Dessa mellanstatliga och statliga myndigheter
understödjes i sitt arbete genom ett stort ant^l icke-statliga organisationer,
som har intresse fOr flyktingarnas välfärd. Sådana organisationer arbetar
både på nationellt och internationellt plan. Man har givit dem den ge-

mensamma beteckningen >voluntary agencies>. Många av dem, t. ex.

Röda korset, har redan en lång verksamhet bakom sig, och de driver
också annan verksamhet vid sidan om flyktingshjälpen. Andra kom till
strax före eller under pågående andra världskriget just för att bistå kri-
gets offer. Några har bildats enligt religiösa linjer, dvs. av katoliker, pro-
testanter, judar, muhammedaner - dock måste i förbigående sägas, att i
sådana humanitära hjälpaktioner någon diskriminering på grund av olika
tro praktiskt inte förekommer. Andra frivilliga organisationer följer poli-
tiska linjer och är avgjort sekulärt inställda.

De frivilliga hjälporganisationernas flyktingsarbete försiggår i regel på två sätt: dels

genom att hjälpa flykting^rn ^tt >>integreras> eller >assimileras>> i det land, där de nu
befinner sig; dels genom att hjälpa dem att >emigrera> till ett annat land, där det syns

{innas betydligt bättre möjlighet för dem än deras nuvarande existens erbjuder. Den

hjälp som antingen med integration eller emigration som mål förmedlas, innefattar lik-
nande åtgärder: utdelning av mat och kläder, sjukvård, bostadshjälp, yrkesutbildning,
språkundervisning, resebidrag och annan socialvård. När det gäller emigration ombedes

hjälporganisationerna inte sällan att skaffa kontakter i det nya landet, så att flyktingen
kan beviljas visering för inresan.

Några frivilliga organisationer begränsar sin verksamhet till den ena eller andra fasen

av integration elier migration. Andra äter itar sig båda slags verksamhet i flera länder
samtidigt. Mellan dessa två extremer förekommer många variationer, nästan så månge

som det finns olika organisationer.

En del staters möjlighet att fullborda sitt flyktingsprogram beror näs-

tan helt och hållet på det bistånd som sådana frivilliga organisationer

lämnar, medan andra länder föredrar att genom{öra sin flyktingspolitik
utan samverkan med frivilliga hjälporganisationer.

De frivilliga hjälporganisationerna har sedan många år spelat en stor
roll i flyktingsarbetet världen runt. Verksamma i ett 60-tal länder, utger
dessa organisationer över 10 miljarder kr. varje är för sina olika verk-
samhetsgrenar. över 40 av dessa organisationer är sammanslutna i ett sär-

skilt topporgan, Standing Conference Of Voluntary Agencies \{rorking
For Refugees, som grundades 1948 för att f.rämia de olika organisatio-
nernas gemensamma intressen, för att tjänstgöra som informationscentral
och på flera andra sätt underlätta arbetet bland flyktingar. För att bidra
till IRY:s framgång bildade Standing Conference i mars 1959 ett eger
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samarbetsorgan med namnet International Committee Of Non-Gover-
mental Organization's For Vorld Refugee Year (IC\[RY). Bland
IC\IRY:s 7i medlemmar finna 13 internationella katolska organisatio-
ner.

På både den internationella 
"., ;r nationella nivån är katolska fui-

villiga organisationer verksamma.
l9l1 grundades på initiativet av påven Pius XII lnternational Catholic

Migration Conr.mission (ICMC) med syftet att koordinera de nuvarande
katolska organisationer som bevakar flyktingarnas eller de emigrerade
folkgruppernas intressen. ICMC:s sekretariat öppnades 1952 i Genöve.

ICMC, Catholic Relief Services (se nedan) och Den påvliga missionen
för Mellersta östern har åtagit sig den runga bördan att förmedla hjalp
till många tusentals flyktingar i olika världsdelar.

Det andliga biståndet f<;r de katolska emigranterna av alla raser och na-
tionaliteter anförtroddes officiellt åt Konsistorialkongregationen i Rom
och en särskild Legat, assisterad av ett Högsta råd fOr utvandrarärenden.

ICMC håller mycket nära kontakt med Konsistorialkongregationen,
men dess huvuduppgift är att f.rårnja och koordinera materiellt och tek-
niskt bistånd inom det verksamhetsfält som berör emigrationen. Sådant
bistånd utgörs av de tjänster som lämnas av de s. k. anslutna organisatio-
nerna, som t. ex. förberedelse av utvandring, transport, juridiska forma-
liteter m. m., eller arbetsanställning vid ankomsten till det nya landet.
Dessa organisationer försöker också att skaffa från statliga myndigheter
och internationella organ erkännandet av rätten till pastoralvård. Sättet
på vilket det materiella och andliga kompletterar varandra belyses av den
Apostoliska Konstitutionen Exsul Familia, som den I aug. 1912 utgivits
av Pius XII.

Förutom den inofficiella översättningen till tyska (citerad i knllor nedan) av detta
2i 000 ord omfattande dokument, föreligger även en fransk version i Docunentation
Calholiqte, Paris, 19 april 1913, sid,,4t7-t02.

Exsul Familia omskriver, koordinerar och nyordnar den funktion som de olika insti-
tutioner har som redan finns för att lämna pastoralvård åt de miljontals emigranter, fri-
villiga eller icke-frivilliga, världen runt. I synnerhet bekräftar konstitutionen den auk-
toritet som Pius XII förlänat Konsistorialkongregationen beträffande själavården för alla
emigranter som tillhör den latinska riten. Konstitutionen föreskriver vidare upprättandet
av ett Högsta råd för utvandrarärenden, stående under kongregations jurisdiktion, och
den preciserar tjänstgöringen av den under denna kongregation lydande Delegaten för
utvandrarna. Konstitutionen bestämmer även att emigranter, landsförvisade personer,
pilgrimer och flyktingar skall få själasörjare av deras eget folk, såsom det var fallet med
utländska kolonier i det medeltida Rom. Konstitutionen påminner om det som de senaste
påvarna, från Leo XIII till Pius XII, har gjort beträffande detta problem genom instif-
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tande eller uppmuntrande av föreningar och institutioner, i synnerhet sådana som oörjer

för att de nationella grupperna i Europa, Amerika, Australien och andra världsdelar, av

både den latinska och den österländska riten, får själavård av präster som hör till deras

eget folk.

ICMC har ordnat internationella katolska kongresser där delegater från
anslutna organisationer från Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika,
Australo-Asien, Mellersta och Fjärran östern samlas för att dryfta emi-
grationsfrågor och för att söka efter möjligheter till emigration för kato-
liker, vare sig flyktingar eller andra utvandrare, till olika delar av värl-
den.

ICMC:s första kongress hölls l9t3 i Barcelona (Spanien), den andra
t9t4 l Breda (Holland), den tredje l9r7 i Assisi (Italien); den fjårde
kommer att åga rum den 2l-2, aug. 1960 i Ottawa (Kanada). Det för-
beredande utskottet för Ottawa-mötet har redan tillsatts. Det består av
tre kanadensiska biskopar och en biskop av vardera Rhodesia, Japan, Bra-
silien och Portugal.

Ämnet för Assisi-kongressen var: >Vilken roll och vilken uppgift har katolska orga-

nisationer på emigrationens område?>, Intressant är, att förslaget om ett särskilt >år>

för att fästa den allmänna uppmärksamheten på det trängande behovet av en slutgiltig
lösning av befolkningsproblemet och utvandrarfrågan för första gången framfördes vid
denna lCMC-sammankomst i Assisi, närmare bestämt i ett föredrag av verkställande di-
rektörn för en av de anslutna organisationerna i USA, Msgr Edward E. Swanstrom. Han
hänvisade till det faktum att hela världen hade samlats kring vetenskapliga problem un-
der det internationella >>geofysiska året>, och undrade, varför det då skulle vara omöjligt
att utlysa ett internationellt emigrationsår eller ett internationellt befolkningsår för att
fästa den allmänna uppmärksamheten världen runt på det trängande behovet av att
dessa problem får sin snara lösning. Som vi redan ovan sett' var det just en sådan tanke

som uttrycktes av några engelsmän på våren 19i8 i tidskriften Crossbou med det ak-

tuella \[RY som effekt.

Formellt sett kan saensk katolsk flyktingverksamhet spåras tillbaka till
den 23 marc 1939, då Hjälpkommittdn för katolska flyktingar i Sverige

bildades på anmodan av Ff. H. Biskop J. E. Möller. Medan denna kom-
mitt6 huvudsakligen sysslade med att framföra olika ärenden till dåtida
statliga och halvstatliga organ, såsom Stockholms centralkommittd för
flyktingshjälp och Nämnden för Statens flyktingshjälp, kom redan ut-
ländska katolska kontakter med in i spelet, bland annat den tre år tidi-
gare i Vashington grundade Catholic Committee For Refugees. Ett refe-
rat över Hjälpkommittdns först fem år publicerades i Cred.o 1944 (sid.

104-107). Hjälpkommittdns arbete öyertogs sedermera av Caritas Sue-

ciae.

Caritas Sueciae är det syenska till ICMC anslutna organet. Caritas Dan-
mark i. Köpenhamn tu det danska och Katolska Kommittöen för FIyk-
tingar i Oslo det norska.
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USA:s till ICMC anslutna organ Catholic Relief Seruices-National
Catbolic Velfare Conlerence fungerar för närvarande som en världsom-
fattande katolsk hjälpverksamhet. Sedan L945 har Catholic Relief Servi-
ces bidragit till överförandet ay mer än 320 000 flyktingar till olika län-
der och hjälpt till att integrera ett nästan liknande antal. Det fullföljer
t.ex. lraritativa syften i Fjärran och Mellersta östern och i Afrika, i fall
inga lokala katolska organisationer står till hands, och det understöder de

till ICMC anslutna organen i vissa europeiska länder vid omhändertagan-
det av flyktingar inom dessa länder eller vid emigration till andra länder.
Som ett exempel av CRS:s verksamhet i Fjärran östern kan hänvisas till
artikeln >Monsignor Romaniello får en idå> i Det Bästa ur Reader's
Digest, mars 1960 (sid. 131-13t). Msgr. Romaniello är chef ftir CRS:s
kontor i Hongkong. I artikeln berättas hur han och hans medarbetare har
ordnat makaronifabriker för bespisningar av tusentals kinesiska flyk-
tingar.

,i

Sueriges nationalkour.mittö f.ör världsflyktingåret bildades den 30 okto-
ber 1959 med representanter för Röda korset, Rädda barnen, Inomeuro-
peisk mission, KFUM, Kyrkohjälpen, Svenska sektionen av Lutherska
världsförbundet, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet
samt FN-förbundet. Kommittdn skall i första hand verka för informa-
tion och kontakt fOr frivilliga organisationer som arbetar med flykting-
hjälp. Den skall vidare vara kontaktorgan mellan dessa organisationer
och statsmakterna samt sprida upplysning om världsflyktingåret.

Sueriges insatser under det s. k. världsflyktingåret innebär, att staten
och de enskilda hjälporganisationerna fortsätter på redan inslagna vägar.
Ytterligare några hundra flyktingar - huvudsakligen s. k. svåra f.all -tas emot i landet. Statens bidrag till FN:s flyktingkommissaries verksam-
het ökas med 2, procenr till z|o 000 kronor. Dessutom bidrar Sverige
med 300 000 kronor till FN:s hjälporgan för Palestina-flyktingarna
(UNR\[A) och med 41t 000 kronor till Mellanstatliga kommittdn för
europeisk emigration (ICEM). Hjälpinsatserna för flyktingar i och utan-
för läger i and.ra länder får fortsatt och utökat understöd. Ett internatio-
nellt seminarium kring frågan om flyktingars omhändertagande har hål-
lits 27 april-7 rnaj 7960 i Sigtuna, där representaflter för internationella
organisationer, immigrationsländer och dylika studerat den svenska meto-
diken vid flyktingöverföring till nytt land och flyktingarnas anpassning
i det nya landet.

Under flyktingåret har hittills 2i0 personer kommit till Sverige.
Många av dem var tbc-sjuka, men är nu så botade att de flesta har ar-
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bete. Första flyktingskullen som tagits in i landet 1960 omfattar ungefär
ett 100-tal personer från Ungern, Jugoslavien och andra Balkanländer.
Ungefär hälften av dem är sjuka. De andra utgöres av nära släktingar.
De svenska myndigheterna är nämligen mycket måna om att inte splittra
familjer. Många av flyktingarna har proteser, vilket gör att de inte gärna
kan fortsätta det arbete de tidigare haft i sitt hemland. Hur många av
dem som måste omskolas är dock ännu inte klart.

Postverket utgav den 7 april 1960 tvä frimärken i valörena 20 och 40
öre med flyktingmotiv som sin insats i flyktingåret och har hos rege-
ringen begärt att få skänka 50 000 första dags-brev till FN:s flyktings-
kommissarie fOr förseljning till filatelister och andra intresserade.

Telestyrelsen har gett tillstånd till en särskild lyxblankett för telegram
under världsflyktingåret, och meningen är att de medel man får in skall
delas lika mellan Rädda barnen och Röda korset.

Bland annat arbetar de svenska hjälporganisationerna f.ör att skapa ut-
bildningsmöjligheter fOr de mellaneuropeiska flyktingarna och genom di-
rekt materiell hjälp till de nära 2J0 000 Algerietflyktingarna, som på
högplatåerna i Atlas har det mycket svårt under vintertiden. Röda korset
har i Marocko med hjälp av utsända läkare och sjukgymnaster startat be-
handlingen av flyktingar som förra hösten förgiftades av motorolja med
förlamningar som följd. I österrike finns nu endast 9 i00 ungerska flyk-
tingar kvar, de nordiska Röda kors-föreningarna driver där en gemen-
sam aktion för att bereda ungrarna tillfälle till yrkesskolning, utbildning
och anpassning i det österrikiska arbetslivet.

Som ett led i världsflyktingårets verksamhet har Lutherska världsför-
bundets svenska sektion och den ekumeniska riksorganisationen Inomeuro-
peisk mission hittills kunnat redovisa betydande rekordinsamlingar: LVF
1 980 000 kr., IM 2 100 000 kr.

Rädda barnens aktion för flyktingåret omfattar dels ett byggnads-
program i österrike, dvs. uppförandet av skol- och lärlingshem, rekrea-
tionshem och bostäder för flyktingar, dels barnbespisning, klädutdelning,
barnavårdscentral, barndaghem i Marocko.

En gemensam kyrklig aktion under medverkan av Svenska kyrkan,
Mosaiska församlingen och Katolska kyrkan ägde rum söndagen den 20
mars i form av en >offerhögtid> i Engelbrektskyrkan i Stockholm.

Sverige har tagit emot 201 768 flyktingar under de senaste fyrtio åren. Av dessa

kom cirka l8t 000 hit under kriget och de närmaste åren efteråt. Mellan l9J0 och l9s9
har 11968 flyktingar kommit hit. Mellan de två världskrigen kom 4 800, av vilka
nazismens offer i Tyskland utgjorde den största gruppen. Under krigsåren kom 61 000

danskar och norrmän hit samt 32 000 balter från de tidigare fria staterna Estland, Lett-
land och Litauen. I siffran 18t000 har också inräknats 73700 personer som kom till
Sverige genom överföring. Bland dessa finns 40 000 finländare, vilka evakuerades till
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Sverige under det tyska återtåget från Finland. Hit hör också 33 700 personer som över-

fördes l94t genom Bernadotte-aktionen i Röda korsets och UNRRA:s regi. Det rörde

sig om fångar från tyska koncentrationsläger. Under ären 1946-7949 kom 6 6tt flyk'
tingar, huvudsakligen från Polen och östtyskland och under åren l9J0-19i9 ytterligare
2 047 pl illegala vägnar in i landet.

Sammanlagt ht 9 921 flyktingar kollektivt överförts hit sedan 19J0. Bland åter-
stående flyktingar i lägren på kontinenten fanns, då de stora repatrieringsaktionerna
avslutats i början av f0-talet, ett antal tbc-sjuka. Sverige erbjöd sig som första land att
ta emot sådana sjuka flyktingar, och den första kontingenten kom hit på sommaren

19J0. Det har alltid varit en strävan från svensk sida 
- 

som redan ovan sag$ 
- 

att
hålla samman familjerna, och därför har också de anhöriga, om det varit möjligt, över-
förts hit. l,0ll tbc-sjuka samr I 946 rnhötigr till dessa har förts hit under de senaste

tio åren, I 000 >gammalflyktingar> har vidare överförts redan 19Ji. Resultatet av den

vård tbc-flyktingar fått har enligt medicinalstyrelsen varit synnerligen tillfredsställande.
Det övervägande flertalet har placerats på den svenska arbetsmarknaden. I december

i fjol fanns bta 69 kvar under styrelsens överinseende.

överföringen av flyktingar har alltsedan 19J0 skett på så sätt att en grupp tjänste-
män rest ned till lägren och gjort uttagningen tillsammans med virdlandets myndig-
heter, FN:s flyktingorganisation, Sveriges beskickning samt internationella hjälporgani-
sationer inom flyktingsverksamheten, Utlänningskommissionen, arbetsmarknadsstyrelsen
och medicinalstyrelsen har i regel varit representerade i uttagningsgruppen. överföringen
har för det mesta skett per tås, men vid svårare sjuktransporter - 

bl. a. från Grekland

- har flyg anlitats.

Alla de flyktingar, som själva har velat det, har fått stanna i Sverige,
ochman räknar med att de flesta flyktingar som kommit sedan 1910 nu-
mera är sYenska medborgare.

Yrkesutbildning har beretts för dem som varit i behov av en sådan,

och under budgetåren l9r6-57, l9t7-t8 och t. o.m.23 november 19t9
har 841 flyktingar fått del av den. Sverige torde vara >det land som utan
jämförelse gjort mest för att bereda flyktingar med påbörjade studier i
hemlandet möjlighet att här fortsätta utbildningen upp till högre stu-
dier>.

Av de ungerska flyktingar, som kom hit 19t6, utgjordes ungefär 400 av studenter
och 200 av gymnasister; över 100 erhöll undervisning vid folkhögskolor. Redan läsåret

I9t7lt8 borjade över 200 akademiska studier, varjämte 120 placerades på ett i Göte-
borg inrättat särskilt ungerskt gymnasium. Under läsåret 19tglt9 har ytterligare nära
100 ungerska studenter kommit in på universitet och högskolor.

Som överallt i den fria världen inleddes genom Ungern-krisen novem-
ber l9J6 ett nytt aktivt skede inom svensk flyktingspolitik. Mellan 7 i00
och 8 000 flyktingar togs emot från Ungern. Huvudbördan låg på staten
med Arbetsmarknadsstyrelsen, Medicinalstyrelsen, Socialstyrelsen och Ut-
länningskommissionen som utförande organ. Regeringen anslog l9r6l t9
43 miljoner kronor, men enskilda organisationers bidrag inom och utom
landec har varit betydande. Bl. a. har Svenska Röda korset bidragit med
1,2 miljoner bara för överförandet av tuberkulösa flyktingar. Vid sidan
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om den statliga verksamheten har enskilda organisationer tagit hand om
mindre grupper, särskilt av gamla, och placerat dem på ålderdomshem
osv. Detta har skett framförallt med ortodoxa flyktingar frän Fjårcan
östern.

En ännu viktigare insats i själva flyktingsvården betydde inrättandet
ar' en i Stockholm placerad rådgivningsbyrä för ungerska flyktingar,
driven i Röda korsets regi. Byrån är av begränsad, tillfällig natur och
skall sluta sin verksamhet ungefär samma tid som världsflyktingåret ut-
löper. Den har som syfte att genomföra de åtgärder som är nödvändiga
till att bereda plats i samhället för de ungerska flyktingar som myndig-
heternas resurser inte räcker till för. Det har varit inte den minsta av

byråns fördelar att den har fätt till stånd en gemensam samverkan från
statliga och enskilda flyktingintresserade organisationers sida, på liknande
sätt som de samrådskommittder for flyktingsärenden som under efter-
krigsåren har utvecklats i flera länder. Det är att hoppas att den atmosfär
som nu har skapats genom Röda korsets rådgivningsbyrå för ungerska
flyktingar skall visa sig gynnsam till att komma fram till ännu bättre
samförstånd mellan statens flyktingsorgan och de enskilda hjälporganisa-
tionerna.

En kort tillbakablick på två ardona.n av svensk flyktingsvård ger

följande huvudintryck :

Flyktingproblem kommer att finnas så länge det kalla kriget pågår.

Det lönar sig i en framställning som denna inte att uppställa frågan, om

och i vilken utsträckning problemen fortsätter att finnas ifall ett verkligt
krig utbryter. Åtgärderna för omhändertagandet av flyktingar måste i
alla fall ordnas på en mer eller mindre statisk basis. Detta har i Sverige

skett på ett progressivt sätt. Från blygsamma, provisoriska ätgårder frän
enskilda personers och hjälpkommitt6ers sida hade man framskridit till
statlig samverkan med sådana instanser tills man hunnit fram till ett för-
faringssätt, där staten tar huvudansyaret men tillåter en medverkan av

framförallt sådana flyktingsintresserade organisationer som är till för att
visa att människan inte bara äger en kropp utan också en sjäI.

De internationella flyktingsorganisationer av denna art som i dag är

verksamma inom Sverige är följande: Vorld Council of Churches Service

to Refugees (\fCC) genom Svenska Kyrkohjälpen; Lutheran \{rorld Fede-

ration (L\fF) genom Svenska sektionen av Lutherska Världsförbundet;
United HIAS Service (HIAS) genom Mosaiska församlingen; Catholic
Relief Services-National Catholic Velfare Conference i samarbete med

Caritas Sueciae; International Rescue Committee (IRC) som har en sär-
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skild svensk sektion. Dessutom finns det olika nationalkommittder som

i äratal har hållit kontakt med sina brödraorganisationer över hela den

fria världen.
R. C. Ellsutortb
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HUMÄNISMENS FÖDELSE

Artikeln har skrivits av författaren Josd Maria Pemån,
medlem i Kungliga Spanska Akademien. Pemån föddes 1897
i Cadiz, där han fortfarande lever. Efter första litterära
framträdanden under 1920-talet väckte han år lgll med
sitt versdrama El diaino imfaciente uppseende i den spansk-
talande världen. Enligt vad marknadsundersökningar ger vid
handen, hör Pemån i dag till Spaniens mest lästa författare.

:trJ:iioll'ä,Iif i::ffi ##iå"H:"i'.',5:"å:"":ä:f;
Svensk version av Gunnel Englund.

När Johann 
'\U7'olfgang von Goethe, den moderna tidens store poet, för

första gången kommer i hontakt med Aiskhylos' verk, säger han att han
fick känslan arr att ha mött det oövertråffbara, och att det skulle ha
varit bäst för honom s;'älv att ha ägnat sig åt något annat. Vad är orsaken
till detta påstående, som vi ej kan betrakta enbart som en retorisk över-
drift hos poeten? Vad är det som gör att Orestien tjugofyra sekel efter
sitt uruppförande fortfarande kan spelas?

Låt oss närmare undersöka detta! Man har till övermått talat om ett
>grekiskt under> som grundval f.ar vår kultur. Det förefaller som om
grekerna under blott ett par århundraden uppställde alla de postulat som,

sedermera fullkomnade av kristendomen, skulle komma att känneteckna
vår västerländska anda: friheten, ordningen, demokratien, hjältemodet,
troheten och familjen.

Men människan i allmänhet brukar i sitt medvetande göra sig två, i
vissa mån avvikande bilder av grekerna. Grekiskt förefaller oss allt det
vara som är måttfullhet och harmoni 

- 
så Partenons sobra linjer. Gre-

kiskt förefaller oss också allt det vara som är kraft och livsberusning 
- 

så

tragedien, om vilken vi har den vaga iddn, att den är en orgie i dråp,
blodskam och foraldramord.

Det var denna dubbla bild av det grekiska komplexet, som fick Fried-
rich Nietzsche att urskilja två motsatta sidor i det grekiska kynnet och

två mot varandra skärande grundtoner i det europeiska, nämligen den

,apollonska>: måtta och ordning, och den >dionysiska>: instinkt, oord-
ning och kraft. För honom var >tragedien> det typiska uttrycket för
detta andra vitalitetsutbrott, och på detta skulle han ha velat grunda
kulturen. Sokrates' verk, vilket rationaliserade och humaniserade Ais-
khylos' instinktiva och naturliga rikedom, ansåg Nietzsche vara en bekla-
gansvärd avvikelse från denna primitiva vitalitet. Detta var hos Nietz-
sche mycket mer än en litterär åsikt. Det var en sinnets inställning, ur
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vilken till stor del de stora moderna ideologiska strömningarna i Europa,
hitlerismen, totalitarismen, makt- och övermänniskokulten, har fötts.

Allt detta är resultatet av ett ensidigt betraktande av vår kulturs gre-
kiska ursprung, på samma sätt som ett ensidigt betraktande av den andra
sidan - den apollonska eller moderata - tidigare gav upphov till en

akademisk och nyklassisk konst och till en världslig, rationalistisk och
rent materiell politik.

I båda dessa versioner arr det grekiska saknas den rätta förståelsen för
den harmonifyllda, helgjutna syntes, som den grekiska tragedien utgör.
Det är sant att där förekommer orgier i lidelse och blodsutgjutelse, men
allt detta inramas av körens lyriska moderation och inriktas mot den
sista filtreringen eller reningen, som grekerna kallade >katharsis>, genom
vilken den stormiga sagans vildhet och oordning passerade, för att till
slut nå en allmängiltighet i klarhet, lugn och ordning.

Hos den hellenska teaterns fader, den religiöse och harmoniske Ais-
khylos, framträder denna >reningsprocess>> i högre grad än hos någon an-
nan grekisk tragöd.

Vi bör lyssna till Orestien fyllda av denna övertygelse för att ej bli
vilseförda av gräsligheterna och våldsdåden och därigenom ej uppmärk-
samma, att vi framför oss har dramat eller oratoriet om vår kulturs grund-
läggning och ursprung.

Orestien bygger helt på en tradition som vi möter i de homeriska dik-
terna: Klytaimnestras mord på Agamemnon och deras son Orestes'
hämnd.

Vi står helt tydligt inför en tragedi av nationell typ, en omarbetning
av ett folks urgamla sagor, liksom då de klassiska spanska dramatikerna
omarbetade Cid- och Bernardo-temana, romanserna och bragdkvädena.
I själva yerket blir Sofokles' och Euripides' omarbetnin g r av de gamla
sagorna allt mera teatraliska, allt mera begränsade till den mänskliga si-
dan av berättelserna. Dirför kan t. ex. Konung Oidipus intressera den
moderne åskådaren nästan på samma sätt som en detektivroman eller
ett drama om primitiva komplex.

Men i Orestien av Aiskhylos har man ännu tillfälle att överraska trage-
dien i dess födelsestund. Dess sagoinnehåll har fätt en djupare dimension
genom sin samklang med det religiösa och det nationella, genom att ut-
sträckas till det allmängiltiga. Skillnaden är bara den, att det som i Cid
eller i Bernardo är projektioner längs en spansk skala, i Orestien är pro-
jektioner längs en europeisk eller västerländsk. Det är ej en grekisk na-
tionalism som här föds inftrr våra ögon. Det är humanismen, vilken -
sedermera döpt och kristnad - vi ännu lever av.

De två första delarna av Orestien - Agamemnon och Grauoffret -
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innehåller det grymma, intensiva och patetiska dramat om konungens av
Argos dod och prins Orestes' hämnd av honom. Här följer Aiskhylos
nästan helt de tidigare homeriska sångerna, knappast mildrade i sin tra-
giska fasa av dialogens konstanta upph0jdhet och körens lyriska reflexio-
ner. Kanske är den enda nyhet Aiskhylos infört som ett förmänskligande
drag i den urgamla sagan, anspelningen på att huvudmotivet för Klytai-
mestras brott är off.ret av Ifigeneia, hennes och Agamemnons dotter, som
denne låtit döda pä offeraltaret för att beveka gudarna, vilka med ogynn-
samma vindar hindrade hans flotta f.rän att, avsegla mot Troia. Denna
påminnelse om den otröstliga moderssorgen som huvudmotiv for Klytai-
mestras brott förmänskligade i viss grad hennes gestalt, vilken i de gamla
skådespelen framställdes som en slags anti-Penelope, en ren inkarnation av
otroheten och det onda, liksom sin syster Flelena förutbestämd att dra
olycka över atridernas kungahus.

Om man bortser från detta tillägg, innehåller de två första delarna en-
bart det legendariska dramat om Agamemuon och Orestes: modermord och
hamnd.

Men i Orestien 
- 

och d;rflr bör trilogien uppföras i sin helhet 
- 

in-
riktas och leder allt mot upplösningen i tredje delen 

- 
Eurneniderna -där >katharsis> inträffar, och dramats barbariska lidelser renas. LIr dessa

reser sig, i en gigantisk avslutnin g, frän allt detta mänskliga elände, de

allra renaste religiösa och samhälleliga idder. Hela den sista delen utspelas
i en ljusklar rymd bland himmelska gudar och absoluta, normativa idåer.

Orestes slutade andra delen förföljd av de fruktansvärda, tjutande Fu-
rierna eller Erinnyerna, sedan modermordet fullbordats. Men detta ur-
gamla avsnitt av sagan har av Aiskhylos givits en helt ny tolkning. Fu-
rierna representerar inkarnationen av en gammal barbarisk lag, blodets
lag. De är verktyg för en primär rättsordning, uteslutande baserad på

familjen. De fc;rfOljer endast den som gjutit sitt >eget> blod. Derför för-
följer de ej Klytaimestra, som gjutit sin makes blod. För Klytaimestra
existerar ej kontraktet, troheten och den äktenskapliga ordningen, vilka
bildar >samhället>. För henne existerar, på ett materiellt och djuriskt
sätt, endast iddn om blodet som går från föräldrarna till avkomman. Det
är den primitiva och rudimentära uppfattningen om samhället såsom

hjord. Föräldramördarens skuld vidlåder sålunda alla i rätt nedstigande
led. Ännu Platon straffar i Lagarna med döden den som gjuter sina för-
äldrars, barns eller syskons blod och endast med fängelse den som gjuter
sin makes eller makas blod.

Men Aiskhylos tar ett jättekliv framät ifräga om den sociala ordningen.
I den lysande olympiska rättegången över Orestes' uppförande, framtr'å-
der de >nya gudarna> 

- 
Apollon och Pallas Athena 

- 
vilka skall rena
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och frikänna fadershämnaren enligt en ny rättsordning, som grundar sig

på trohets- och kontraktsbegreppet, på id6n om en mänsklig sammanslut-
ning enligt lagar och överenskommelser, vilka befäster den stora skapelse

Grekland skall ge världen i arv: Rättssamhället, Statens moder.
Denna organisation och kulturinrättning, som träder i stället för den

gamla blods- och familjerätten, representerad av Furierna, kommer att
erfordra en djupgående och radikal omändring även av de juridiska in-
stitutioner som använder sig av den och avkunnar dom i dess namn.
Gudinnan Athena vägrar att själv döma och grundar för första gången

en medborgardomstol, som på Ares kulle 
- 

dårf.ör kommer den att kal-
las Areopagen 

- 
hädanefter kommer att döma de brott som begås i sam-

hallet. Vi befinner oss mitt uppe i humanismens födelse. Rättvisan stiger
ned från gudarna till människorna, från hämnden till lagen.

Låt oss ej glömma att vi befinner oss i den grekiska demokratiens första
ljusa gryningstimme. Aten inviger nya rättigheter och frihetsbegrepp,
och man vet att man arbetar för sekler och världar. Kimon har efter-
trätts av Perikles, och Areopagen 

- 
eller medborgardomstolen 

- 
kom-

mer hädanef.ter att bli tecken och sinnebild for Atens kulturella och de-
mokratiska överlägsenhet, Aten, staden som berusar sig med sitt gudom-
liga namn, och som i sitt bröst förnimmer slagen från ett stort moders-
hjårta,

I det tal som Athena håller inför Areopagens domare slår den väster-
ländska och europeiska tanken ut i daggfrisk blom. När för knappt en
månad sedan en neger blev lynchad i Mississippi, utropade de samvets-
kännande medborgarna: >Ingen kan ta hämnden i egen hand, ingen kan
kränka den kontraktsenliga samlevnaden människor emellan, på vilken
Staten grundar sig.> De gjorde ingenting annat än repeterade de urgamla
postulat som gudinnan Athena grundade rcdan i Orestiens sista del.

losö Maria Peruån
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THOMAS I LUND

Två påfallande anmärkningar har i Lund nyligen gjorts mot Thomas
av Aquino. Per Erik Persson har framkastat dem i sin doktorsavhandling
om Aquinatens teologi.l

För clet första visar sig författaren oroad över att kärleken enligt Tho-
mas i viss mån alltid framstår som självkärlek. Även Gud lät sig, då han
skapade världen, ledas av karlek till sig själv. Därmed får, enligt per Erik
Persson, Guds s j älvutgivande karlek sig inte tillerkand den höga
plats den intar i de bibliska källorna. I och med att den thomistiska teolo-
gien orienterar sig efter Aristoteles, gör den sig skyldig till en accentför-
skjutning i förhållande till det bibliska budskapet. Guds uppenbarelse har
på grund av ett rationellt tänkande förlorat något av sin kraft.

För d'et andra sågs den medeltide teologen sakna förståelse för att Kris-
tus måste vara teologiens medelpunkt 

- 
såsom han är Nya Testamenrers

centrum. Allting b<;r harledes av, alk grundas på Kristus. Om Thomas
hade begripit detta, hade han enligt Per Erik Persson i sitt sammanfat-
tande verk, i Sumnca tbeologiae,inte till e n b ör j an kunnar utför-
ligt behandla synden och nåden för att ef teråt framlägga kristolo-
gien. Här förråder Thomas ännu en gång sin avhängighet av Aristoteles.
Konkreta händelser i Kristi liv betraktas av honom endast såsom exempel
på rationellt uppställda tankeschemata. Frälsningsskeendets historiska dy-
namik tar den medeltide Aristotelikern inte på allvar. Förnuftet för-
vränger uppenbarelsen.

Nu är det, för atr inte ge ett felaktigt intryck, ingalunda så, att den
här omtalade doktorsavhandlingens författare föresatt sig att uteslutande
kritisera och fördöma. Tvärtom visar han sig övertygad om att S:t Tho-
mas kan räknas bland de kristna teologernas största. FIan försvarar ut-
tryckligen Aquinaten som teolog mor vissa nythomisters enligt hans upp-
fattning ensidigt filosofiska tolkning. Han förfogar över en aktnings-
värd kunskap om Aquinatens tankevärld. Eftersom han dessutom som
författare förmår gesralta omfattande stoffkomplex, är hans verk ägnat
att bana väg till Thomas även för sådana, som srår utanför fackvetarnas
exklusiva krets. Detta inte minst därför aw det är skrivet på svenska.

Med glädjande klarher framträder, att Aquinatens tänkande koncen-
trerar sig på existensen. Att vara till (esse) 

- 
detta är för 1200-talets

- ' Pe.' Erik Persson: Sacra doctrina. En studie till förhållandet mellan rdio och reue-
latio i Thomas' av Aquino teologi. Lund l9JZ, Gleerup.
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teolog verklighetens djupaste skikt. Visserligen tänker han på gott och

ont också - 
vilken teolog kan undgå att gör^ det? 

-, 
men för honom

är ett föremåls större eller mindre värde en direkt konsekvens av och en

noggrann motsvarighet till den större eller mindre intensitet, med vilken
föremålet är till. Den thomistiska världstydningen får därmed en im-
ponerande slutenhet. Nyplatonikerna satte värderingen först och lät i
samband därmed allting framgå ur t v å ursprungliga principer, en god

och en ond. Thomas däremot kunde nöja sig med e n e n d a princip,
något som redan från metodikens synpunkt ter sig mera tillfredsstäl-
lande. Aquinaten vandrade, även här, i Aristoteles' spår. Ja, han över-
träffade mästaren. FIan så att säga renodlade >varat>. På ett liknande sätt

som Platon genom de materiella tingen lät sig påminnas om >>idderna>,

transcenderade Thomas de existerande tingen för att stiga upp till esse.

Per Erik Persson sätter nog inte något större värde på denna intellektuella
bragds filosofiska innebörd; han talar inte om dess platonska rötter. Han
påpekar här endast den bibliska skapelsetankens inverkan. I själva verket
gjorde grekiska tankemetoder det möjligt att fatt^ den relation, som en-

ligt bibeln råder mellan världen och Gud, pä ett om inte till innehållet
nytt, dock till formuleringen skarpare sätt.

Där David sjunger om att Gud skådar på bergstopparna och ikläder
sig skyarna, där Mose låter allt, som finns, framgä ur Skaparens makt,
där han på sitt konkreta vis berättar om att Gud skapat himmelen och
jorden, kan Thomas uttrycka sig på ett visserligen föga åskådligt men

dess mera poängterat sätt. Han talar om ett beroende till själva existen-

sen. Han avslöjar världen som allt igenom förorsakad av Gud. Grekiskt
tänkande uppenbarar därmed i Thomas sin dittills dolda teologiska kraft.

Det var en händelse i vetenskapernas historia, att Thomas i sin teologi

inarbetade grekiska tankeelement. Dess betydelse går långt ut över teolo-

giens råmärken. Dess verkningar fortgår ända till vära dagar. Visserligen

var Thomas av Aquino i11e 
- 

för att citera Friedrich Heer 
- 

>Europas

förste rationalist>.2 Hos honom förblev nog förnuftet bundet av tron.
Men eftersom Aquinaten i samband med sitt >existenstänkande> uppta-

git orsakstanken som en av teologiens gestaltande principer, hör han till
banbrytarna för det vetenskapliga förfaringssätt som råkat bli vår tids

favoritmetod. De empiriska vetenskaperna - 
s1s1des1 omhuldade som de

enda äkta 
- 

gfu i själva verket ut på att återföra fenomenen till deras

orsaker. Även där orsaksbegreppet har ersatts med funktionsbegreppet,
där man alltså, mera avancerat, rör sig med matematiskt framställbara
motsvarighetsförhållanden, förblir det orsakstänkande, som 12OO-talets

Aristoteliker introducerade i teologien, åtminstone den psykologiska bak-

-,p.;a,i"hHeet:EuropöischeGeistesgeschicbte,Stuttgartl9'3,s.l6'f.f.
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grunden till den nutida exakta metoden. Per Erik Perssons avhandling
öppnar sålunda vittgående perspektiv.

Även i sina angrepp mot Aquinaten utgår han ifrån att thomistisk
teologi endast kan begripas som en samverkan mellan grekiskt och bi-
bliskt, eller bättre sagt, som ett samspel mellan förnuft och uppenbarelse.
Medan syntesen bedömes som vällyckad, når det gäller Guds suveräna
överlägsenhet över världen, visar sig {örnuftet enligt avhandlingens för-
fattare i avsevärt mindre grad passa till uppenbarelsen, när det rör sig
om Guds karlek och om Kristus.

Hans kritik tycks emellertid inte vara berättigad.
Vad 

- för d.et första - 
kärleken beträffar, så tycks han ännu inte

ha sagt det definitiva ordet. Man kan inte tillskriva Thomas den uppfart-
ningen, att all karlek prtutärt är självkärlek (s. 106, jfr s.292-293). En-
ligt Thomas ligger kärlekens grundform 

- 
om man nu vill utrrycka sig

så- i att någonting älskas för sin egen skull, amatut
aliquid ut ei sit bonutn.s

Förvisso är det sant, att enligt Aquinaten varje varelse eftersträvar sin
egen fullkomlighet och i den meningen älskar sig själv. För detta skulle
Thomas till och med ha kunnat åberopa en allmän mänsklig erfarenhet.
Vi kan ju inte ha en god vän, uran an även själva glädjas däråt. Vi kan
inte älska en annan, utan att därigenom älska även oss själva. Kärleken
till vännen rnä vara hur självutgivande som helst, den innebär alltid något
>centripetalt>. Man skulle missta sig på en av människohjärtars srörsta
företeelser, nämligen på kädeken, om man inte såge, art den helt natur-
ligt har en dubbel inriktning.

Är vi då tvungna att y^ra egoister? Långt ifrån! Ty självkarlek är
ingalunda detsamma som egoism. Talar man om sjelvkarlek, så syftar
man på kädekens föremåI. >Egoism> däremot säger någonting om kär-
lekens värde eller snarare om dess brist på värde.

I själva verket finns inte någon anledning att förringa kärlekens >cen-
tripetala> sida. Såvida den på rätt sätt samverkar med den utåtriktade
komponenten, finns inte någonting att anmärka, uare si'g när det gäller
Guds eller när det rör sig om en människas kärlek. Man behöver inte 

-som Per Erik Persson gör 
- 

ta sin tillflykt till Guds absoluta ontologiska
fullkomlighet för att befria honom från egoismens skugga. Man är inte
hänvisad till skäI, som endast gäller Gud, för att frigöra sjalvkärleken
från egennytta.
- " U"r*" tbeologiae ll7 26,4. Ville man noga återge meningen i Thomas' formulering,
borde man säga: >att någonting älskas för att det skall bli delaLtigt av något gott>, dvs.
ei syftrr pi aliquid. 

- 
Vi kan inte låta bli att här anteckna, att Die Deatscbe Thonas-

Ausgabe (1933 ff.), som annars har ett gott anseende, framlägger en alldeles oriktig
rysk version av ifrågavarande sats (bd X, l9ff, s. 72).
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Det hör visserligen till en kristen teologis angelägnaste uppgifter att
varken glömma Guds avstånd från eller hans närhet till världen. Men här
är det just likheten, som medför skiljaktigheten. Ty inte ens kärlekens
>centrifugala> sida 

- 
för att stanna vid den redan använda jämförelsen

- kan hos Gud inrikta sig på något annat mål än Gud, återvändande till
utgångspunkten. Bredvid honom finns ju inte någon, som skulle vara
lika värd att älskas. Ingen förtjånar att uppskattas i samma grad som
Gud. Vem som än ser detta, måste älska honom 

- 
äuen han själu! För

att här uttrycka saken något förenklat, vänder Gud sig i själva verket
med sin kärlek dit, där de verkliga förhållandena ger anledning därtill.
Han gör så, även om det är han själv som därmed kommer att älskas.
Egoisten går till väga på ett motsatt sätt. Han följer den maximen art
älska sig själv för sin egen skull. Och han gör så, även om det skulle
spränga det rätta samspelet mellan kärlekens centripetala och dess centri-
fugala komponent, dvs. om det inte skulle svara mot föremålets verkliga
värde.

En motsats mellan Aquinatens tänkande och bibelns förkunnelse tycks
inte finnas. Visserligen rymmer teologien om kärleken allvarliga problem.
Guds karlek är ju uppenbarelsens djupaste mysterium. Men i stället för
att våldföra sig på uppenbarelsen tycks Aquinatens teologiska reflexion
låta hemlighetens outgrundliga djup tydlig are fr allr,tr åd,a.

Vad 
- fAr det 67xflya 

- 
Kristusgestalten angår, så kan man inte kräva,

att bibeln och teologien i alla detaljer skall täcka varandra. Bibelns förf.at-
tarc talar ur personlig Gudsgemenskap och vill nå fram till läsarnas hjär-
tan. Teologen däremot närmar sig Skriften med intellektets sond. Thomas
av Aquino vill visserligen hålla sig till bibelns innehåll, men han vill dar-
för inte stanna vid bibelns text. Tänkandets lidelse slår igenom hos ho-
nom. Förståndet låter sig inte tämjas, förrän det kommit till den gräns,
bortom vilken människoanden inte når. Kunskapstörsten visar sig verk-
sam ända till trons hemligheter.

Dock är skillnaden mellan bibel och teologi inre utan vidare en mot-
sats. Aquinatens förfaringssätt är inte ens teologiens uteslurande egen-
dom. Ehuru i thomistisk teologi inte råder samma atmosfär som i bibeln,
är avståndet ändå inte större än det, som alltid ligger mellan vetenskap
och liv. Vetenskapen fäster uppmärksamheten vid sådant, som em naivt
medvetande inte brukar tänka på. Men vetenskapen år därför inte främ-
mande för livet. Ja, genom att lämna förgrunden blir den ert stöd för
livet. Som trons vetenskap har även teologien inte någon annan uppgift
än att på sitt sätt tjäna själva tron.

För att ta en jämförelse, så är det för den unge man, som för första
gången med manliga ögon ser på en flicka, ansiktet och gestalten, som
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står i förgrunden för intresset. Det är röstens klang och den tillbeddas
leende, kring vilket allt annat koncentrerar sig för honom. Fysiologen
däremot, fast även han är människa, har i sin egenskap av fysiolog en

annan syn på samma flicka. Han sysslar med hjärtats, med lungornas,
med det centrala nervsystemets funktioner. FIan påstår inte alls, att det
som kärleken upptäckt ej var sant och ej var viktigast. Men som fysio-
log lägger han märke till de förborgade organiska processer, på vilka an-
siktets hänryckande skönhet och rörelsernas uttrycksfulla smidighet allra
närmast beror. Han sysselsätter sig med älsklighetens eljest dolda villkor.
Fysiologien och kärleken har var sina synpunkter, vilket dock ingalunda
innebär, att de skulle stå i strid med varandra.

Skiljaktighet är inte detsamma som oförenlighet. Thomas bör.iar sin

Su.nnna tbeologiae med att söka sig tillbaka till tillvarons första förut-
sättning, till Gud. Han fortsätter med att tala om den skapelse, som
framgått ur det gudomliga varat och som, i människan, genom frälsning
och nåd förmår höjas över sig själv. Behandlar han i samband med detta
friheten, synden och nåden, så är det än så länge en mera hypotetisk be-
skrivning av vissa i skapelsen nedlagda möjligheter. Som teolog företar
han ett slags tankeexperiment för att efterät och i anslutning till detta
låta blicken gå över från möjligheterna till förverkligandet. Framställ-
ningen mynnar således ut i kristologien, på vilken sakramentsliran Iöl-
jer som avslutning. Så blir Kristus skärningspunkten för alla tankelinjer.
Står han därmed inte i teologiens centrum, även om han i framställningens
yttre disposition inte kommer först? Last but not least tas han upp till
behandling.

Syntesen mellan förnuft och uppenbarelse genomförs sålunda på en
väg från möjligt till verkligt, varvid uppenbarelsen redan verkar i möj-
ligheternas begrundande och förnuftet inte upphOr att spela sin roll, när
det gäller verkligheten. Är'en om man hos Thomas skulle kunna finna
bristfälligheter i resultaten, kan den i hans teologi använda metoden
knappast frånkännas berättigande. Den är ju gemensam för all veten-
skap. När t. ex. en naturvetare gör ett experiment och efteråt arbetar
med dess resultat, vad gör han då annat än att övergå från möjligheterna
till verkligheten! Att tänka ut, hur det kan vara, ger vägledning för
experimentet. Och experimentets frukt blir kunskapen om hur det v e r k-
ligen ligger till.

Fastän Per Erik Perssons bok lämnar en del att önska, är den dock en
fin prestation. Den är också brinnande aktuell.

Det är i själva verket av största betydelse, att protestantisk teologi,
såsom i föreliggande arbete, får upp ögonen för Thomas av Aquino, som
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katolska kyrkan vördar som sin hittills i flera hänseenden mest framstå-
ende teolog.

Möjligen är det av än större vikt, att Thomas upptas till analys i Lund.
Ty lundateologien intar inom reformatoriskt tänkande en framskjuten
plats. I Lund har luthersk teologi fått en utformning, som är lika karak-
teristisk som den är konträr till den teologi, som i Thomas av Aquinohaft
en av sina mest vitala pionjärer. Per Erik Perssons doktorsavhandling är
således resultatet av ett möte mellan två lika utpräglade som motsatta ty-
per av teologi.

Hw fjärran från livet teologien än syns ligga, utkristalliserar den dock
något, som vi alla - medvetet eller ej - bar inom oss. Lundateologien
ger på sitt sätt uttryck åt västedandets anda. Thomismen är västerlan-
dets mest typiska intellektuella skapelse. Så är deras möte ett evenemang.

Vilhelm Köster Sl

BERGSON OCH KÄTOLICISMEN

Prof. J a c q u e s C h e v a I i e r, som tillhörde Henri Berg-
sons intimaste vänner, har i sin bok Entretiens auec Bergson
(Paris l9l9 Plon) återgett en deklaration av den store filo-
sofen angående hans utveckling mot en katolsk ståndpunkt.

ff iff :r, #iä'3['; j;:, ;f]iä'åä å"å" :r 
ade rån gsam'l och

- Det har hos mig inte förekommit en omvändelse i den meningen,
att jag fått en plötsligt uppenbarelse (illumination). Jag kom steg för
steg fram till idder, som förmodligen aldrig varit helt främmande för
mig, men som jag inte varit helt medveten om, och som jag inte hade
sysslat med. Det gick så småningom. Ändå förekom det en plötslig utlös-
ning: det var när jag läste mystikerna.

- 
Varför läste Ni dem?

- 
Förmodligen hade jag något slags predisposition. Jag läste Johan-

nes av Korset och Teresa av Avila, som båda betecknar mystikens kul-
men. Vad som kom mig att läsa dem, var en serie förberedande reflexio-
ner. Jag har alltid tänkt på ett visst sätt: jag har placerat. mig på oliha
punkter av vad som först senare visat sig vara en periferi; därifrån har
jag siktat mot centrum. Jag har ofta bedragit mig själv på det sättet. Men

9t



I
I

I

I

I
t

I

Bergson ocb katolicismen

oftare har jag kommit åt sanningen 
- 

utan att kunna alldeles klart för-
klara för mig själv, varför dessa alldeles olika punkter på långt avstånd
ifrån varandra visade sig ha en sådan inre relation, att jag, när jag place-

rade mig på dem, fick syn på och upplevde ett och samma objekt.
Slumpen har gjort, att jag personligen blivit bekant med en del mindre

mystiker. Jag har fått mottaga förtroenden av folk, som utan att ha haft
någon gudsuppenbarelse ändå, i intuitionen, passerat den punkt, dar de

flesta människor brukar stanna: t. ex. fru Semer, om vilken abb6 Klein
talade med mig 1912. Jag tråffade denna dam, vars rätta namn var ma-
dame Rdmös. F{on berättade en del saker. När hon sedan gick bort, fick
abbå Klein reda på hennes intima upplevelser. Han visste att jag kände
henne och kom ddrf.ör till mig f& att språka om henne. Jag blev starkt
berörd av det underbara i hennes fall: en dam, som stod främmande, ja

direkt fientlig mot all religion, hade en vacker dag sett hela sanningen,
hade sett den i ordets egentliga bemärkelse, inte genom något resonemangr
inte på något abstrakt sätt utan som ett konkret faktutn. Jag fick lära
känna andra fall arr samma slag men mindre tydliga. Detta var de yttre
orsakerna till att jag började läsa mystikerna.

Men den verkliga orsaken år, e{.ter vad tror, att det i mirt liv kom ett
ögonblick, dä jag begrep att evangeliet betyder en definitiv brytning,
början till en ny värld; att resultatet har blivit kristendomen; och att ur
dess spridning i kulturvärlden har kommit en förnyelse av människo-
anden. Det var omöjligt, tänkte jag, att. en så enorm verkan bara skulle
kunna bero på spridningen av en del skrifter. Det måste vara sä, att vissa
människor verkligen sett, vad som hade hänt. Jag frågade mig, om inte
de riktigt stora mystikerna hörde dit. På visst sätt levde de om igen Kristi
liv, inte som >recommenceurs>, om jag sä Lär säga, utan som >imita-
teurs)>: de gjorde efter och fortsatte på ett originellt 

- 
men ofullstän-

digt 
- 

sätt, vad som i fullkomlig gestalt var evangeliernas Kristus, han
som tog på sig hela mänsklighetens synder och lidanden. Om de kunde
göra honom detta efter, så berodde detta pä att det fanns något slags ode-
finierbart privilegium som tillät dem att på ett visst sätt se det som Kris-
tus hade sett och leuat. Jag fick senare en klarare bild av detta, men så

mycket begrep jag frän början.

Jag såg också, att kristendomens spridning innebär inte bara en sprid-
ning av en lära utan av ett själstillstånd, särskilt en kärlek som tog sig
uttryck i handling. Man blir alltid förvånad, när man ser folk klart inse
en sak men inte handla. Men de sorr. uerkligen har sett, de har handlat.

I mitt sätt att finna Gud har kanske också historien spelat en viss roll.
När jag äntligen hade avslutat min bok Den skapande utueclzlingen.,

tänkte jag: det måste också i historien finnas intressanta saker.
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Den boken hade satt mig på spåret och detta på ett klarare sätt än allt
som hade hänt mig tidigare 

- 
genom att låta mig begripa, att livet är

det stora mysteriet. Jag hade dittills mycket intresserat mig för matema-
tik och fysik. Jag skulle tidigare nog ha sagt, att materien är ett stort
mysterium. Men nu var det inte samma sak; efter att ha koncentrerat
min uppmärksamhet på livet, begrep jag atr det tu det stora mysteriet.
I den boken tog jag inte upp de stora metafysiska problemen. Men jag

säger en del om metoden.
Sedan kom Pöre de Tonquidecs artikel i Etudes. Han kom med en så

galen tolkning av mina tankar, att. jag genast ville hejda hela denna tolk-
ning. Jag skrev då några brev, där jag preciserade min metod: att inte
publicera annat än vad som föreföll mig kunna föra and,ra hjärnor till
min åsikt; att inte föra fram saker, som jag inte kunde ge om inte en

ilemonstratioz så dock en monstration av. Jag tänkte: jag skall inte
trycka någonting om detta, förrän jag nått fram till lika evidenta resul-
tar som i mina andra arbeten. Jag måste gå förbi dessa ting, därför att när
det gäller Gud och livet efter detta 

- 
och uppenbarelser inte kommer

ifråga 
- 

ingenting kan anföras som säkert, om det inte föreligger direkt
erfarenhet. Det var därför jag fördes till mystikerna. Det fanns hos mig
inte materialet men begynnelsen till en mystiker. Jag skulle ha önskat, att
det funnits mer än bara begynnelsen. Men man kan inte göra annat än
att försätta sig i det själsläge som gynnar framträdandet av mystiken. Nu
säger katolicismen någonting sant och djupt, när den hävdar att det be-
hövs någonting utanför en själv: nåden. Men jag ställde inte den frägan
då: frågan hur man kommer in i mystiken.

Vad som slog mig var att man, sedan evangeliet predikats, inte kan
säBa att människorna har blivit bättre; bland dem som talar om evange-
liet 

- 
hur många är det som praktiserar evangeliet, som handlar efter

Kristi ord? Men det häpnadsväckande är, att sedan evangeliet predikats
har man inte vågat såga en del saker, även om man fortfarande gjort
dem. När man tänker på en Nebukadnesars massakrer 

- 
han som skröt

inför eftervärlden med dessa ohygglighet€r 
-, 

ser men, att efter predi-
kandet av evangeliet vågar 

- 
även i våra dagar - ändå ingen, även om

han har begått lika ohyggliga handlingar, skryta därmed eller säga, att
det var riktigt handlat.

Jag kom genom en serie av undersökningar närmare och närmare den
ståndpunkt som nu är min. Metafysiken i ordets antika mening har spe-

lat en mycket obetydlig roll för mig. Om man frågade mig: är det genom
filosofien eller genom religionen som ni kommit dit, så skulle jag svara:

Det var i mitt fall mer religion än filosofi. Men jag skulle då ta ordet re-
ligion i en litet allmännare bemärkelse: en till att börja med vag, sedan
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mera precis mystik forde mig till en till att börja med vag religion, vilken
sedan i sin tur avsatte en mer precis religion. När Pascal säger

3":".$ihtlä"1::"r.f i;,Dieu 
de Jacob'

så begriper jag honom fullständigt.
Det var inte genom att tänka igenom de klassiska gudsbevisen som jag

nådde fram till Gud. Jag ser nu, att dessa bevis kan konfirmera och pre-
cisera en redan vunnen övertygelse. Men själva övertygelsen kommer
inte på den vägen.

Teresa av Avila och Johannes av Korset kom mig att begripa detta
odefinierbara tillstånd (man försöker förgäves definiera det, man bara
hopar ord, utan att någonsin nå fram): ett tillstånd av gläclje, men inte i
ordets vanliga mening; inte resignation, just gladie (det är det ord som
kommer närmast), en känsla, som inte karu vara illusorisk, av en kom-
munion, en kontakt med det gudomliga; denna känsla eller detta själs-
tillstånd åtföljs av ett helt yttre begripande av tingen - om man nu här
kan tala om begripande, då det alls inte är fråga om något resonemang.

Jag drevs till den slutsatsen, att den verkliga övermänniskan är mys-
tikern. Men i rakt motsatt mening mot Nietzsches. Maktviljan finns där,
men inte alls i den riktning han tänker sig saken. Mystikern har en över-
mänsklig vilja; han känner sig - och har rätt att känna sig - htijd Aver
de vanliga människorna; men därav följer inget högmod, ty han känner
att av sig själv vore han intet. ..

Kristus . .. Man talar om hypoteser arr stora naturvetenskapliga snillen.
Men hur har man kunnat framställa hypotesen att det som sägs i Bergs-
predikan skulle vara möjligt att utföra? I sanning en paradoxal hypotes.
Men ändå framställd som möjlig, som lätt. Man talar om risker. Men vil-
ken risk ligger inte i ett sådant påstående: människorna, som ständigt be-
finner sig i krig, som ständigt är varandras fiender, skulle vara skapade
för att älska varandra! Detta är så extraordinärt, att man frägar sig, hur
det har kunnat lyckas: ty det bar lyckats, även om det inte har kunnat
förverkligas av majoriteten. Även de som inte praktiserar detta, är fullt
medyetna om att det är den sanna, den enda moralen.

Jag har alltid varit en ohjälplig empiriker. Men jag vill ha hela empi-
rien - först den yttre, sedan den inre; sådan den framträder hos alla
människor, däretter sådan den framträder hos vissa få själar, som ter sig
som privilegrerade, som redan här nere har tillträde till livet på andra si-
dan.

(öuers. aa Suen Stolpe)
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DET KYRKLIGA DOMSTOLS-
VÄS EN DET

T\.r Heliga stolen kan av ingen dömas, lyder en canon, en artikel i
fplkyrkans lagbok. Mot påven, som är kyrkans högste domare finnes

ingen appell här på jorden. Häri skiljer sig det kyrkliga domstolsväsendet

från vad man eljest är van vid. Domstolarna inom kyrkan är inte själv-
ständiga i vanlig mening utan står även de under påvens ledning, vilket
äger samband med påvens ställning som Kristi vikarie.

Det kyrkliga domstolsväsendet, som är en del av kyrkans verksamhet i
tiden, är organiserat med ett antal lokala underrätter i första och andra
instans varav en finnes i varje stift. över dessa står kyrkans centrala appel-
lationsdomstol Rota Romana i Rom och över den slutligen domstolen
Signatura Apostolica, som är påvedömets kassationsdomstol.

Vid sidan av dessa domstolar, som enbart dömer i vad som kallas foro
esterno, dvs. i allmänt kända ting, finnes även en påvlig botöverdomstol,
den s. k. Penitenziaria. Denna dömer i foro interno, dvs. i samvetsfrågor,
vilka är kända endast för vederbörande och hans biktfader, som på dom-
stolens vägnar har att förmedla domstolens utslag samt utdela den ev.

absolutionen.
De andra kyrkliga domstolarnas uppgift är att dörna i tvistemål mellan

fysiska eller juridiska personer samt i kriminalprocesser av olika slag. I
tros- och sedefrågor är däremot Sancturn Offi.cium kompetent med ute-
slutande av alla andra instanser.

En egenhet för det kyrkliga domstolsväsendet är kravet pä att tvenne
domstolar måste komma till ett likalydande resultat för att ett giltigt ut-
slag skall kunna fällas. Av den anledningen är alltid åklagarna eller i
äktenskapsprocesser den, som å ämbetets vägnar försvarar giltigheten av
det slutna bandet mellan de bägge makarna, ex officio förpliktade att
överklaga domslutet i nästa instans.

Denna är regelmässigt metropolitens domstol i kyrkoprovinsens huvud-
stad. För denna domstol liksom for de stiftsrätter, vilka som Stockholm
inte är inordnade i någon kyrkoprovins, bestämmer påven särskilt den

stiftsdomstol, som i dessa fall skall fungera som andra instans.

Med forbigående av alla domstolar kan påven döma suveräner, kardi-
naler, legater samt i kriminalfall alla som erhållit biskopsvigningen. Tviste-
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mål mellan biskoparna själva, stiften och ordnarna är reserverade för den

Heliga stolens domstolar, som här dömer i första instans.

Kyrkans domsrätt utövas i övrigt av de ovan omnämnda stiftsdomsto-
larna, vilka regelmässigt tjänstgör som första instans. Har ett utslag kun-
nat ges i andra instans, kan den tappande parten föra sin talan vidare vid
den centrala appellationsdomstolen Rota Romana i Rom.

I de fall då man kan påvisa procedurfel eller har anledning misstänka
vrånghet vid domens avkunnande finnes möjlighet art vådja till kassa-

tionsdomstolen Signatura Apostolica. Härvid ingår dock Signatura inte i
någon sakprövning i målet utan återförvisar det till förnyad behandling
inför Rota Romana. Den handlägger också kompetensflikter mellan un-
derrätterna samt kan avgöra om en process bör upptagas inför Rotan som
första instans eller ej. 

*

Den till sin organisationsform intressantaste och mest bekanta av de

påvliga domstolarna är Rota Romana. Den leder sitt ursprung från
medeltiden. Under denna tid syns påvarna ofta personligen ha utövat den

domsrätt i kyrkliga frågor som tillkommit dem. Det visade sig dock med
tiden omöjligt för dem att få tid att höra och döma i dessa, ganska ofta
relativt oviktiga, tvister och rättsfrågor. Sedermera blev det vanligt att
påven överlämnade dylika frägor till ett av sina prästerliga biträden, som

benämndes capellanus auditor. Så småningom utvecklades denna tjänst till
ett dömande organ av större omfattning. På 1300-talet finner vi inom
kurian en formlig domstol organiserad, vars form och kompetens bestäm-
des genom konstitutionen Ratio iuris av är 1331. När är 1375 påvestolen

återflyttade till Rom fick denna domstol sin lokal i Vatikanen. Martin V,
som själv i sina yngre dagar varit bisittare i domstolen, preciserade dess

arbetsuppgifter i detalj genom en konstitution, som gjorde medlemmarna
i domstolen edsvurna, fixerade arbetets gång, bestämde kansliavgifterna
och meddelade regler för de advokater som framträdde inför domstolen.
Samtidigt bestämdes stränga straff för de domstolsmedlemmar som be-
träddes med att taga mutor eller handhava sitt ämbete utan erforderligt
allvar.

Det är under Martin V:s tid som benämningen Rota Rotrt'ana första
gången förekommer i akterna. Varifrån denna benämning kommit och

vad den egentligen betyder år fort{arande osäkert. Rota betyder ju egent-

ligen hjul, fastän det även har flera andra betydelser. Möjligen kan det
ha samband med att man brukade framlägga akterna i de vid domstolen
behandlade målen på ett rullbord eller en rullande hylla. Eljest kan det ha

motiverats av formen på det rum där domstolen sammanträdde, eventuellt
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också av ett hjulformat emblem vilket brukade påtryckas de akter som
domstolen hade att behandla.

Vidgad kompetens och okad auktoritet fick Rota Romana av Pius IV
är lS6L. Därigenom blev dess myndighet som domstol f<;r hela den ka-
tolska världen fastslagen. I denna ställning förblev Rota Romana intill
är 1834, då Gregorius XVI väsentligen inskränkte dess maktområde och
överförde en hel del dit tidigare hörande mål till Signatura.

Efter ockupationen av Rom är 7870 upphörde Rota Romana helt och
hållet att fungera. De ärenden som den tidigare handlagt överfördes nu
på de övriga kongregationerna. Den återupprättades emellertid genom
Pius X:s stora kuriereform och fungerar sedan dess oavbrutet som kyr-
kans högsta domstol.

Rota Romana har till uppgift att vara kyrkans centrala appellations-
rätt. Som sådan är den kompetent i alla de mål, som överlämnas till dess

avgörande från de kyrkliga underdomstolarna. Den dömer i första instans
de för den Heliga Stolen reserverade målen samt kan upptaga de mål som
påven hänvisar till dess prövning genom ett reskript som utfärdas av

Signatura Apostolica. Slutligen utövar den även världslig domsrätt, i det
att den är överrätt för underdomstolen i Vatikanstaten.

Rota Romana dömer i första rummet i äktenskapsprocesser. Därtill
kommer även andra mål som endera överlämnats av påven eller över-
sänts dit av andra domstolar eller påvliga departement.

Rota avkunnar sina utslag antingen uppdelad på divisioner eller in
pleno med alla domarna narvarande (uidentibus ontnibu.s). Detta senare

domssätt är förhållandevis sällsynt och kommer endast till användning
vid särskilt svåra mål eller när det gäller förändring av gällande praxis.
Den har också möjlighet att efter påvligt tillstånd döma på divisioner be-
stående av fem eller sju medlemmar (alltid ett ojämnt antal för att ett
definitivt utslag skall kunna erhållas). Varje division inom Rota består av
en grupp på tre domare (s. k. turnus). För att undvika att samma domare
under någon längre tid sitter tillsammans och dömer är det ordnat så att
medlemmarna med dekanus i spetsen byter >turnus> på följande sätt:
l-2-3; 2-J-4; 3-4-J etc.

I varje turnus utövar den till tjänsteåren äldste ledningen som dess po-
nent. Han ombesörjer sålunda målets förande, utsätter data för samman-
träden och inkallar ev. vittnen. Förhandlingsgången inför Rota är så gotc
som uteslutande skriftlig, vilket anses vara en garanti för ett mera objek-
tivt bedömande. Slutliga vittnesförhör kan förekomma i enstaka undan-
tagsfall. Handlingarna i målet trycks.

Domen avkunnas genom majoritetsbeslut och alla domarna skall under-
skriva den. Domslutet kräver ej någon bekräftelse hos påven, ty denne
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har delegerat full beslutanderätt åt domstolen. Därav följer att de icke
kan betraktas som ofelbara utslag av påven.

Domstolens personal utgörs av ett icke bestämt antal uditori (vanli-
gen tolv eller något flera, i närvarande stund fjorton). Som deras ledare
fungerar den äldste under titeln decanus. Han är emellertid icke högre
ställd än sina kolleger utan har endast ställning av primus inter pares.

Domarna måste vara legitimt födda, prästvigda och doktorer i civilrätt
och kanonisk rätt. De utnämns direkt av påven. Varje uditore har rätt
att hålla sig med två sekreterare, dekanen får ha tre. Bisittarna får kvar-
stå i tjänst till dess de fyller 75 är, då de överföres till emeritigruppen.
Under domarna står en grupp tjänstemän, av vilka promotor iustitiae har
att behandla kriminalmäI. Defensor sacri uincwli äligger det att med två
medhjälpare övervaka mål rörande äktenskapet, ordenslöftena och präst-
vigningen såmt att darvid å ämbetets vägnar försvara sakramentsbandens
och löftenas giltighet. I övrigt märkes ett p^r notarier och amanuenser
samt en kassaavdelning under tre lekmäns ledning.

Kostnaderna för en process vid Rota Romana avhänger av processens

art och av antalet inlagor som måste tryckas. Beloppen kan således växla
ganska starkt. I mera komplicerade fall kan de uppgå till ett par tusen
kronor men i enklare fall ar de betydligt lägre. Där medellöshet hos par-
terna föreligger ersätts kostnaderna av kyrkans egna medel.

Flertalet av de mål som avgörs vid Rota är äktenskaps- eller snarare

nullitetsprocesser. Det är alltså icke fråga om att upplösa bestående äkten-
skap utan snarare att konstatera, a;tt de aldrig blivit giltigt ingångna. Un-
der är 1910 avgjordes l16 måI, av vilka 129 utgjordes av sökta nullitets-
förklaringar. Härav erholl +9 äktenskap en sådan nullitetsförklaring me-
dan de övriga förblev bestående. Ji f.all blev behandlade på den Heliga
stolens bekostnad. Är l95I var siffrorna följande:2Jl utslag varav 247
rörde nullitetsförklaringar. 108 ansökningar (43,7Y" ) godkandes medan
i 139 f.all (t6,2% ) det ingångna äktenskapets giltighet fastställdes. Av
de 108 blev 38,8 % behandlade på den Heliga stolens bekostnad.

Endast tre grupper av särskilt godkända advokater har rätt att plädera
inför Rota. De utgörs av konsistorieadvokaterna som har rätt att handha
kanonisationsärenden. De kan vara både präster och lekmän. De är tolv
till antalet och står under ledning av en dekanus. En annan grupp består

av de apostoliska palatsprokuratorerna som alla fu lekmän. De är likaledes
tolv till antalet och står under en dekanus. Den tredje och sista gruppen
utgörs av de omkring sextio Rotaadvokaterna, som utgörs av både präster
och lekmän, vilka även de står under en dekanus. De är noga kontrolle-
rade av domstolen som har fastställt deras ersättning, vars överskridande
medför suspension eller avsättning.
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För att utbilda de blivande advokaterna vid Rota och andra domstolar
i kanonisk lag och praxis finns en särskild studio Rotale inrättad där man
kan följa en treårskurs vid domstolen. Den står under dekanus övervak-
ning och har fem docenter i juridik som lärare.

lon Peter 'Vieselgren

DE DÄNSKA BIRGITTINKLOSTREN
MÄRIBO OCH MARIAGER

fJ". mycket vår heliga Moder Birgitta än må ha ogillat Valdemar
I IAtterdag och förutsagt olyckor för honom och för hans familj, så blev
det ändå just kung Valdemars dotter, drottning Margareta, som skulle
komma att ivra för upprättandet av birgittinkloster i Danmark. Att
påstå, att drottningen skulle ha haft e n d a s t politiska motiy till detta,
vore väl nog litet för enkelt, ehuru det torde sägas vara möjligt, att hon
verkligen har haft ä v e n kulturpolitiska planer i detta sammanhang.

Den lilla prinsessan Margareta uppfostrades som bekant av Sankta
Birgittas dotter, Märta, och lärde således redan i barndomen känna dec

stora, svenska helgonet. Säkert hade detta den största betydelse för
hennes personliga, religiösa liv och gav även anledning till hennes senare
givmildhet gentemot kyrkor och kloster. Att betvivla uppriktigheten i
Margaretas fromhet finns det knappast någon tillräcklig orsak till 

-den var säkerligen inte alltid politiskt nyttig, och varför skulle för resten
inte även en genial statsman kunna vara uppriktigt gudfruktig?

Som regerande drottning visade Margareta genasr ifrån början ett
varmt intresse för klosterstiftelsen i Vadsrena. Om det var hon själv
eller de näryarande biskoparna och rådsherrarfla, som vid besöket här
den 1I augusti 1399 ansäg, att Vadstena skulle komma under kunglig
skatt och frånhändas klostret, är nog mycket svårt att bedöma ur Dia-
riuru Vozstenense - utfallet av detta besök blev ju under alla om-
ständigheter, att klostret skulle behålla staden. Om drottningens besök
i Vadstena kloster är 1403 berättar diariet mycket utförligr:
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sedan allt detta var uträttat, yttrade slutligen fru drottning Margareta, bland andra
förtroliga samtal, till bröderna i deras samtalsrum, mera i hemlighet:

Det syntes en viss kvinna, att hon var stadd i så stor Lata, a,tt det syntes henne
omöjligt, att hon kunde frias därutur, utan att hon ginge under. Då kom en ganska
vördig fru, iförd grå klEder, till henne, då hon var så förtvivlad, och sade: Älska brö-
derna i Vadstena, och du skall bliva räddad ur dessa dina faror. Och då hon uppvak-
nade, tackade hon Gud och Birgitta. Och tillade drottningen: I sinom tid skall jag
säga eder denna kvinnas namn. Men bröderna, lärda av erfarenheten, gissade, att hon
själv var denna kvinna.

Julaftonen kom fru drottning Margareta, om vilken förut är talat, till vadstena, där
hon med sitt följe dröjde ända till efter åttonde dagen efter trettondedagen för andakt
och för att förvärva avlat. Men vid slutet av dessa dagar begärde hon ödmjukt av klosr-
ret medlemsbrev, samt att hon skulle få bli syster och delaktig av klostrets andeliga
goda, och hon fick det. Men på sista dagen före sin avresa, sammankallade hon först
systrarnr inför sig i talestugan och sedan bröderna och kysste ödmjukt ailas deras händer
till bekräftande av sitt systerskap. Men en lekbroder vidrörde enligt sin sedvana, hcnnes
hand med sin hand inhö.id i kåpan. lvlen det ville hon ej, utan hon sade: Ingalunda skall
iag så göra, utan framräck du din hand bar och ej höljd, eftersom jag nu blivit din
syster.

I Krogris skog vid Flensborg hade redan 1399 tvä män, prästen
Ludolf Swerk och eremiten Vilhelm Utterlyre upprättar etr litet kapell
för vågfarande till åra för Jungfru Maria, S:t Augustinus och S:ta Bir-
gitta, vilket av den Heliga stolen hade berikats med avlat. Detta var
det första tecknet till birgittinskt inflytande i Danmark. Nu efter sin
hemkomst från Vadstena är 1404 började drottning Margareta med
hjälp av sin andlige ledare, biskop Peder Jensen Lodehat av Roskilde,
att söka en lämplig plats för upprättandet av etr danskt birgittinkloster.
I början tycks man ha sett sig om efter en passande gård på Själland
inom Roskildebiskopens stift, men slurligen srannade man vid en plats
på Lolland vid namn Skemynge.

Det skulle nu emellertid inte förunnas drottning Margareta själv att
under sitt jordeliv få se birgittinerna i Danmark. Hon avled är 1412,
men hennes efterföljare, kung Erik, förde hennes klosterplaner vidare.
Vadstena diariet berättar:

1413. Dagen före sankt Eriks dag kom konung Erik till vadstena för första gången,
efter att han fått full myndighet över dessa tre riken, och han kom med stor andakt,
ty han kom till fots från Skeninge ända hit, och han bevisade så systrarna som bröderna
stor vänlighet, och han lovade att fullända byggandet av vadstena kyrka. Dessutom
lovade han även att bygga ett nytr kloster på Låland av sankta Birgittas orden, vars
första grundande dock drottning Margareta hade gjort före sin dod. och därför be-
gärde han av herr konfessorn och bröderna att få inträda i brödernas kloster för att
få en förebild och ett mönsrer, hurusom decta kloster på Låland skulle byggas. Han
insläpptes ogärna och inträdde ensam jämte herr Petrus, ärkebiskopen i Lund, och sedan
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han så besett någre ställen där, utgick han med stor tröst, lovande att älska detta ställe
och att, så mycket han förmådde, främja det.

Strax efter kung Eriks återkomst till Danmark torde arbetet med
byggandet vid Skemynge ha påbörjats på allvar. l4lJ var kung Erik
igen i Vadstena - det var vid detta tillfälle, som hans drottning, Filippa,
upptogs som soror ab extra i likhet med drottning Margareta. Vid slutet
av samma år utgick på kungens begäran de första bröderna från Vad-
stena, som skulle bidraga till stiftandet av det danska klostret. Det var
generalkonfessorn Erik Johannesson och Petrus Johannesson och lek-
brodern Gerard Rynning. Generalkonfessorn återvände till Vadstena i
maj månad 1416, och samma år på Sankta Birgittas födelsedag avreste
tre systrar och två bröder från Vadstena med det nya klostret, Habita-
culunr. Marioe (Maribo), på Lolland som måI. Bland dessa var Maribos
första danska birgittinnunna, Bothilda Petersdotter, som uppges vara
född på Själland. Hon återvände förövrigt senare, när kommuniteten
i Maribo hade vuxit sig stor, till sitt professkloster, Vadstena (L443),
och dog dår är 1462.

Birgittinerna vann snart många vänner och välgörare i Danmark.
Många både män och kvinnor bad om upptagning som bröder och systrar,
och andra, vilka inte hade kallelse till ett klosterligt liv, men som ändå
önskade göra något för Guds sak, skänkte gods och andra gåvor till
Maribo. Redan 1426 kunde man enligt uppdrag från Vadstena skicka i
bröder till Bayern för att grunda klostret Gnadenberg, och mot slutet av
1430-talet sände Maribo även 4 systrar för utträttandet av nunnekon-
ventet därstädes.

När det danska dotterklostret, Ager Mariae (Mariager i östjylland),
har stiftats, är mycket ovisst. Somliga historiker räknar årtalet 1418
(eller 1420) som troligt, medan andra (t. ex. Th. Höjer)1 vill förllgga
grundandet av Mariager kloster till omkring 1440 eller t.o.m. 14i0-
talet. Och Höjers bevis för sannolikheten i detta senaste påstående verkar
mycket övertygande. Under alla omständigheter kan man nog antaga
som fullkomligt säkert, att Mariager har grundats från Maribo och ej

från Vadstena, redan dlrfOr att grundandet av Mariager inte omnämnes
i Diariurn Vazstenense. Och nog låter det väl ganska otroligt, att Maribo
redan 2 eller 4 är efter sitt eget upprättande skulle ha varit i stånd att
stifta ett dotterkloster.

Om Mariager kloster vet man förövrigt mycket litet med säkerhet.
Det förmodas ha varit ett av birgittinordens rikaste. Redan ifrån första
början, ja, ännu innan birgittinerna hade anlänt till platsen, tillflöt

' Studier i Yadstena Klosters ocb Birgittinordens bistoria intill mitten au 1400-talet.
Uppsala 7905, sid. 261.
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utomordentligt rika donationer, så att Mariager till sist ägde gods, gårdar,
salttag och kvarnar bokstavligen i varje del av Danmark: Jylland, Fyn,
Själland, småöarna och även i Skåne. Vi finner uppgifter om alla dessa

egendomar i Danmarks äldsta bevarade registratur, en förteckning över
Glenstrup klosters och Mariager klosters brev, avfattad i året 1J84 av
kansler Niels Kaas til Taarupgaard och Jgrgen Skram til Tiele enligt
kungligt uppdrag.

Det som birgittinerna har blivit mest kända för i Danmark, är emel-
lertid inte deras rikedom. Nej, att de båda klostren lever i så gott minne,
beror främst på det inflytande de haft på folkets religiösa liv, på deras

litterära produktion och även på den betydelse de fått för det skandi-
naviska samarbetet. Vad det sista angår, så kan man i Danmark få hOra

icke-katolska historiker hävda, att om birgittinerna hade fått lov att
stanna kvar i Skandinavien, då skulle det säkerligen inte ha kommit till
de sorgliga nordiska krigen på 1600-talet!

Av birgittinernas litterära produktion skall vi här bara omnämna
nägra av de mest kända verken. Mariager Legende Haandskrift har
skrivits år 1488 av Mariager-munken broder Nicolaus Magni. Det inne-
håller avskrifter av tre brev, vilka föregives att ha författats av Eusebius,
Augustinus och Cyrillus av Jerusalem, men som dock torde vara oäkta.
Förutom dessa brev innehåller handskriften även två helgonbiografier,
nämligen om den helige Hieronymus och om den heliga Katharina av
Siena. Språket är danskt riksmål med själländskt grundlag, men ändå
präglat av många jyllandska uftryck. Det är alltså inte det så kallade
lingua birgittinorutn, det karakteristiska birgittinspråket, som är en un-
derlig blandning av svenska och danska, och som danska gymnasister
ännu i dag får befatta sig med under sina nordiska språkstudier. Från
Mariager finns förutom det nyss omtalade verket bevarade några utdrag
av en bibelöversättning omfattande tolv böcker ur Gamla testamentet.
Birgittinernas intresse för den Heliga skrift var alltid mycket stort, ett
drag som de har ärvt frän sin andliga moder. - 

Två bönböcker, Else

Holgersdatter Rosenkrantz's Tidebog och Marine Lauridsdatters Bgnne-
bog,har avskrivits i Mariager, och det är mycket möjligt, att de bäda för-
fattarinnorna haf.t förbindelse med klostret, ehuru de knappast har -varit
nunnor där.

Från Maribo har vi en skrift, som är besläktad med Susos Biichlein
der ewigen Veisheit och en Jertegnspostil samt den nog bäst kända av

alla medeltida dans!.a bönböcker, abbedissan Anna Bradesdatters Bgnne-
bog. Anna Bradesdatter torde ha inträtt i Maribo Kloster omkr. år 1418

- vi har från detta år en uppgift om hennes provente. Av bönboken,
som har skrivits är 1497, skall vi här ge några textprov.
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162. O xra.full oc watskillieligh trefollighedh / for thin skelwende mectighedh bgyer
jek myne kna / For thin vbegribelige guddom bpyer jek mith hoffuet / oc alle myne
lymmer / Thin vsielige myldhedh befaller jek mek sellf all myn acht I alle. myne synne /
oc all myn siels oc legemes vedertorfft / oc vdi hwat pyne och drpffuelse iek rober
til tek O mylde oc myscundelige gudh i kom mek raskelige til hielp I oc ,n*, €y seen

O herre achte pa mek / oc styrk all myn acht oc alle myne synne / vdhreck thine
vernelses arme offuer mek / och verne mek fran all vodhe / thw som frelser alle them
som hober til tek. O hellige fadher iek loffuer thit naffn O guds verdige s6n iek bedher
til tek oc iek pakaller tek then hellige andh I Hggeste. oc ewynnelige hellige trefollig-
hedh oc watskilligh eenhedh I i h4t mek wuerdige synderske / och giifr mek for myn
dpdh I rath angher oc scrifitemall / oc sr.t syndebathring oc ath iek maa vorde deel-
agtigh vor herris benedyde legeme / och smpris meth then helli olye / so ath iek maa

tryggelige oc fredelige skills aff thenne verilden / oc maa ewigt brwge meth tek thin
atthraligst€ ere i hymmerige for vden ende. Amen.

290. Een skgn bgn aff sancta birgitta / oc sancta katharina henne kare datter,
Oracio

O i two hymmelske gemstena / sancta birgitta / oc sancta katherina hennes hellige
datter O i tw lyws som gudelige liwse oc skynnende x.re fore gudh / bort alter meth
edhert skyn myne synders mork I | €re the two i huilke gudhfaders enige spn meth
then hellige andh bygde sith hwss / i huilket hwss / for edhre sardelis dygders feyrende.
/ teckes hanum ath boo vdi Oc meth edher vilde han kunglre all varilden syn villie
afr nyy / oc opvrcte oc opreesde i edher syne vnderlige gudelige myldhetz garninget I
mange stedz i verilden / edher bodhe befaller iek myn siel / oc mith liifi / mit hiarte
oc mith legeme f oc all myn acht oc gerninger ath i ville verduges ath vere myne
ggmesker nw oc altidh / oc trolige formanerske for mek til gudh / Forthi iek troor
stadelige vden twifiuell / ath eders villie et gudz villie / oc hwat i bedhes aff hanum /
thet fanghe i vden twiffuell For then alzstgtstx. edhers verdighetz dygd / bedher mek aff
vor herre ihesu christo edhers brudgomme siels oc legemes helse Iek bedher edher ath
i gipre meth edhre bpnar ath then hellige andh vilde verdugis sigh til ath innenliwsc
mith hierte / oc reense thet aff alle synders smytte I oc gigre thet stadicht ath stande //
i gudz kerlighedh / oc myn ieffncristens rlskelighedh / ath iek matte effter thette liifs
lwI[ komme for vden hindher til ewynnelige glede. Amen.

Ett minne av birgittinerna, vilket nog inte är helt så glädjande som

dessa nyss omnämnda, men som ändå kan ha ett visst intresse för vårt
vetande om det birgittinska andaktslivets inflytande på befolkningen,
är detta: ännu i vära dagar kan man i trakten omkring Mariager få
höra bönderna använda svordomen >karenme>. Den härstammar från
den heliga Katharinas av Vadstena namn 

- 
(Må Sankta) Karen (hjälpa)

mig.
Om Mariager klosters upphävande vec man så gott som ingenting. Om

Maribos sista dagar föreligger däremot en del uppgifter. Efter reforma-
tionens införande är lJ36 befallde kung Kristian III, att luthersk guds-
tjänst skulle firas i Maribo klosterkyrka. Liksom i de övriga nordiska
länderna gjorde även här staten ständiga ingrepp i klostrets egendomar,
som mycket snabbt förminskades. I 1i4l omnämnes i en kunglig skri-
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velse med anledning av ett sådant beslagtagande samtliga medlemmar
av de båda dåvarande konventen i Maribo med M. Birgitte Bradesdatter
som abbedissa och Hans Gummesen som generalkonfessor. År lt t l
tycks det bara ha varit en enda munk kvar, nämligen en broder Mads,
som var präst. Denne såväl som alla systrarna höll ståndaktigt fast vid
sin katolska tro och vid sina klosterlöften, så am Hans Majesrät såg sig
föranledd att ge broder Mads följande testimonium i ett brev av 1! i 1:

- 
at os elskelige Mester Jgrgen, Superintendent udi Fyns Stift,

har givet os tilkende, at Prrdikanten udi Maribo Kloster ikke kan komme
ud i ret kristelig Skik. 

- 
Derfor ville vi, at I herefter skulle have

Jeres Verelse og Underhold udi Sorp, Kloster.> Således togs alltså nu den
siste katolske prästen bort ifrån Maribo, och hans lutherske efterträdare
ville nunnorna inte höra på. De tvingades att bevista gudstjänsterna, men
satt alltid under tiden och läste sina katolska tideböner. Inte heller ville
de avlägga birgittinkronan, när kungen befallde, att en annan huvud-
beklädnad skulle införas, och när någon av dem låg för döden, kallade
de inte den av kungen insatte prästen, utan samlades bara själva omkring
den döende medsystern och bad med henne och för henne. De firade
även de avskaffade festerna, och en gång lyckades de till och med att
ta sig upp i tornet och ringa med den stora klockan på Jungfru Marias
födelsedag 

- 
en i superintendentens ögon skamlig handling.

De danska birgittinerna skickades inte i landsflykt 
- 

de fick lov att
långsamt dö ut i Danmark. Men de fick utstå mycket lidande under
sina sista dagar, i synnerhet genom nedrigt förtal. De elaka beskyllning-
arna tycks emellertid ha varit helt utan grund och har således senare
bara blivit till smälek för dem, som utspritt dem.

Av Maribo kloster finns i dag, förutom den ståtliga kyrkan (numera
domkyrka) endast ruiner kvar. Läget vid den stilla Maribo Sp är under-
bart vackert och leder genast tanken han till Vadstena. Kyrkan, som
präglar hela staden Maribo, är byggd i samma birgittinska stil som Blå-
kyrkan, men i olikhet med denna har den uppförts av röd tegelsten, ett
byggnadsmaterial som ju ligger danskarna närmare än kalkstenen. Nu
i vårt århundrade har man grävt fram en del av klosterruinerna och
med mycken pietetskänsla anlagt en stilla och vacker liten trädgård i
dem. Vid ingången till denna finns ett litet museum, där man bevarar
en del birgittinringar, husgeråd och andra små saker från klostertiden

- 
och mitt ibland allt detta träffat man en kopia av Hedamadonnan!

I Mariager står en liten del av klostret kvar - 
(den tjänar nu för

tiden som ämbetsboning för en domare) 
- 

samt kyrkan, som dock har
förändrats ganska mycket sedan ll00-talet. Mariager har annars nästan
helt bibehållits i medeltida skick, och platsens naturskönhet och fridfulla
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stillhet lockar, i synnerhet på sommaren, många människor dit från stor-
städerna.

Medan i Maribo den nya, katolska S:ta Birgittas kyrka ligger inte långt
ifrån det gamla klostret, finns det i Mariager ännu inte någon ny katolsk
helgedom. Men minnet av den heliga Birgitta och av hennes ordens-
stiftelse har inte dött i Danmark, och inte heller intresset för arvet efter
det stora svenska helgonet.

Sr. M. Birgitta O. Ss. S. €6 Sr. M. Ingeborg O. Ss. S.

BISKOPSVISITÄTION I FINLÄND
PÅ r4oo-TALET

T). finländska katolska biskoparna under medeltiden hade ett mycket
LJ stor stift att ombesörja. Till omfånget var det visserligen något min-
dre än det nuvarande Finland, men på en tid, då man levde utan motor-
fordon och järnvägar, ja, i stort sett utan några ordentliga vägar alls,
tycktes avstånden många gånger längre än i våra dagar.

Vid 1400-talets slut hade åbobiskopen omkring 120 församlingar att
visitera, det är dock troligt att en del av dessa var kapellförsamlingar. I
sydvästra Finland låg församlingarna tätt, Egentliga Finland hade om-
kring 30 kyrkogäll, Åland 10. Nyland, Satakunda och Tavastland hade

ungef år 20 församlingar var, men längre mot öster och mot norr glesnade

kyrkbyarna, utströdda som de var i de ännu till stor del nästan oupp-
odlade ödemarkerna. österbotten hade bara omkring 10 församlingar,
varav de nordligaste, Salo, Ijo, Limingo och Kemi, var mycket vidsträckta.
Torneå tillh<;rde Uppsala ärkestift. I Karelen fanns 6 församlingar, alla
belägna kring Viborg och på Karelska näset, Norra Karelen var nästan
obebott. I Savolaks fanns bara tre eller fyra storsocknar, varav den sista,

Säminge, grundades kring det nybyggda Olofsborg just vid 1400-talets
slut.

Mellan Sysmä i Tavastland och St Michel i Savolaks var det en resa på
18 mil genom ödemarken, så att biskopen och hans följe måste övernatta
på marken eller på isen. Biskop Magnus Tavasr köpte därfor fu 1446 jord,
ungefär halvvägs mellan de två kyrkorna och insatte där en nybyggare
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som fick full skattefrihet, mot att han gav biskopen natthärbärge, då
denne vart tredje år besökte trakten.

År 1104 föreslog en skrivelse från rikets råd byggandet av nya kyrkor
och bildandet av nya församlingar i Finland. Brevet säger bl. a.: >Biskop
Lars i Åbo har låtit oss förstå att i hans biskopsdöme i Finland, i synner-
het i Savolaks och Karelen, finnas socknar som äro så vidsträckta, att de
har 1200 eller 1300 bönder, och en del av socknebönderna ha li mil
eller mera till sina sockenkyrkor, och på grund av den långa vägen som
de ha både till vatten och till lands komma de sällan till kyrkan, somliga
knappast en gång på tre eller fyra är och somliga tyvärr aldrig. Därigenom
bli de okunniga i den heliga kristna tron och leva som andra lappar och
hedningar till sin stora själafara, och sällan få de på sitt yttersta sitt via-
ticum och den heliga kyrkans sakrament, i synnerhet om höst och vår, då
det är menföre; ofta dö också deras barn utan kristendom och dop.,

Resorna, som ofta skedde på hästryggen eller med båt, var mycket be-
svärliga. Vägarna och broarna var usla, vilda djur hotade. Under men-
förestiden var det omöjligt att bege sig någonstans. På vintern var det
ibland så kallt i de ouppvärmda kyrkorta, att vinet frös i kalken, innan
det hann förtäras. Vid de flesta altaren fanns en björnfäll, som prästen
stod på, och ett fyrf.at med glödande kol, men ändå måste det både för
officianten och allmänheten ha varit svårt att koncentrera sig på guds-
tjänsten, fastän den tidens människor naturligtvis inte var så bortklemade,
som vi år i vära dagar.

Varje år hölls ett prästmöte i Åbo, och efter vad som ovan sagts, förstår
vi att det måste hållas under sommaren eller den tidiga hösten. Men inte
heller då var i allmänhet på långt när alla präster närvarande. Ar 1497,
som var ett krigs- och nödår, berättas det att alla präster från österbot-
ten, Savolaks och Karelen var frånvarande och dessutom 13 kyrkoherdar
från Satakunda och Tavastland.

På samma sätt som de nordiska ländernas avstånd från Rom medförde
en större kyrklig självständighet än den kanoniska rätten egentligen med-
gav, betydde också de långa avstånden och de dåliga kommunikationerna
inom vårt land att församlingarna och prästerna hade ganska stor själv-
ständighet och frihet. Det var svårt aw utöva effektiv kontroll. Lands-
prostarna, som egentligen var biskopens representanter i de olika lands-
ändarna, kunde ibland upp*äda självrådigt. Missförhållanden kom ofta
först efter en längre tid till biskopens och domkapitlets kännedom.

Visitationen av församlin garna var darför ett mycket viktigt led i bis-
kopens arbete. Av brevet från Magnus Tavasts tid (om nybygget mellan
Sysmä och St Michel) får vi veta att biskopen skulle visitera församling-
arna vart tredje år. Om biskop Johannes Olai ( 1t06-10) fOrtäljer biskops-
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krönikan att han inom ett och ett halvt år efter sitt ämbetstillträde visi-
terade alla församlingar i sitt stift, alltså inom halva den föreskrivna tiden.
Vi har inte för den skull någon anledning att tro att andra biskopar
skulle ha försummat denna plikt, annat än när krig och andra olyckor
lade hinder i vägen. Visitationen horde till de självklara saker som inte
behovde särskilt omnämnas. Det är bara i forbigående man lämnar oss

några små upplysningar om den. Sålunda omtalar biskop Magnus Stjern-
kors i ett brev till arkebiskopen år 1493 att. han följande sommar skall
visitera på Åland. Från Tyrvis socken finns en del intressanta kyrkorä-
kenskaper från denna tid bevarade. Där omnämnes biskopsvisitationer
bl. a. år 1482,148r,1487,1497,1499 och 1i02 (Räkenskaper saknas för
ären 1493-99, troligt är väl att åtminstone en visitation då förekommit,
fast flera av dessa är var krigs- och nödår).

I en stadga för domkapitlets ledamöter av är l49l föreskrevs att den

av kanikerna som medföljde biskopen under hans visitationsresor skulle
få sin fulla andel av kanikernas inkomst (som annars utdelades endast åt
dem som var närvarande vid domkyrkan), på villkor att han själv eller
hans ställföreträdare ledsagade biskopen varhelst eller närhelst denne visi-
terade under det innevarande året. Man förstår av detta att biskopen
varje fu hade sitt fastställda visitationsprogram. Att resorna inte var utan
faror framgår av den följande paragrafen i stadgarna, som fastslår att
biskopsbordet och domkapitlet skulle ersätta de skador som kaniken even-
tuellt ådragit sig under visitationsresan.

Det finns ett innehållsrikt dokument från denna tid, som troligen här-
stammar från Strängnäs stift. Enligt ett senare tillägg till manuskriptet
bygger dokumentet på en handledning f<;r biskopsvisitationer, som var
skriven av den berömde Johan Gerson i Paris. Det är en detaljerad redo-
görelse för hur det skall gå till vid en biskopsvisitation, och vi kan anta

att detta program också i stort sett ftlljdes, när biskopen kom på besök

till någon av vära församlingskyrkor i Finland.
Visitationen bc;rjade med en högtidlig pontifikalmässa. Genast efter

mässans slut h<;lls predikan for folket och därefter konfirmation.
>Den tid biskopen skall f e r m a och visitera> är det uttryck som an-

vändes om biskopsbesök. >Fermningen> - 
konfirmationen kunde då (lik-

som ännu i den katolska kyrkan) endast i undantagsfall ges av någon an-

nan än en biskop. >Den må av ingen givas annat än dem som rätteliga
hava biskopsvigning>, säger en norsk biskopsstatut från 1300-talet. De
övriga visitationsuppdragen kunde övertas av domkapitelmedlemmar eller
landsprostar, vilket också skedde de år biskopen inte visiterade, men kon-
firmationen kunde ges endast av biskopen själv. Om han kom vart tredje
år, blev sålunda tre årsgrupper samtidigt konfirmerade.
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I några Strängnäs-statuter från mitten av 1400-talet läser vi att kon-
firmanderna skulle vara sju år gamla eller därutöver. De som fyllt tolv
år skulle bikta före konfirmationen. Själva konfirmationsakten var nästan
helt densamma som i den katolska kyrkan i vära dagar. Konfirmations-
artiklarna (förnyelsen av doplöftena) upplästes på folkets språk. Efter
att biskopen uttalat konfirmationsorden och med det heliga krismat teck-
nat korset på konfirmandernas pannor, skulle pannorna ombindas med en
tre tum bred binda,

Efter den högtidliga konfirmationsakten gick biskopen tillsammans
med sin skrivare samt landsprosten, de övriga prästerna och folket in i ett
sidorum, där >biskopstinget>> vidtog. Många olika frågor skulle därvid
utredas: kyrkoherdens sätt att uppfylla sina olika plikrer, prästernas och
sockenbornas sedliga liv, förhållandet mellan församlingen och kyrkoher-
den, sockenbornas fullgörande av sina ekonomiska skyldigheter och av
kyrkans bud om kyrkobesök osv. Man skulle också granska kyrkans
räkenskaper och inventarieförteckning, dess altarkläder och altarkäd
m. m. Om dessa regler verkligen noga följdes, bör biskopen ha fått en
ganska grundlig kännedom om församlingarnas tillstånd.

När en ny socken bildades, måste bönderna lova att underhålla präst-
bol, betala tionde och andra gärder samt också att förse kyrkoherden med
ved, havre och halm >den tid biskopen skall där ferma och visitera>>.

Biskopen kom ju med ett rätt stort följe, och det skulle ha blivit betung-
ande för prästerna att ensamma sörja f<;r de gästandes uppehälle. Är l44l
lovade Jockasborna (i norra Savolaks): >När biskopen far kring landet
och gör sitt ämbete, då vilja och skola vi bestå 2 tunnor öl> (den tidens
måltidsdryck) >och dartill kost, hästfoder, hö och havre till ett nattbol i
socknen, vare sig han far från Jockas till Lappvesi eller tillbaka till Savo-
Iaks (St Michel).>

Vi kan förstå att visitationsresorna var både tröttande och tidsödande.
Om de inte alltid kunde fullföljas, berodde det kanske pä atr en medel-
tida biskops arbetsbörda också i övrigt var mycket tung. Han hade en
mångfald förpliktelser vid sidan av de rent kyrkliga. FIan var domare i
många slags måI. Han var en rikets storrnan, medlem av riksrådet och ko-
nungens förtroendeman, som ofta måste resa till Sverige och andra platser
också i rikets ärenden. När det var krig, var biskopen ofta fredsunder-
handlare. Ja, i en avlägsen landsdel som Finland var biskopen periodvis
landets verkliga styresman.

Birgit Klockars
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KÄTOLSKÄ PERSPEKTIV

En ny revision av kytkans lagbok

bebådades av påven Johannes XXIII i
hans >>regeringsförklaring> av den 25 jan,

l9J9 i Sankt Paulsbasilikan i Rom. Han
talade om >en anpassning och delvis om-
formulering av Codex iuris canonici>. En
närmare förklaring 

- 
vare sig officiell

eller officiös - 
har hittills inte givits,

men vi kan möjligen gissa, i vilken rikt-
ning den nya revisionen kommer att gå.

Vad den latinska kyrkans lagbok
bettiffar, så upptas däri nog först och
främst alla autentiske förklaringar av ca-
nones och dekret, svar på till Rom stillda
frågor samt beslut som fattats under årens

lopp 
- 

den s. k. kodifieringen ligger ju
numere redan bortåt J0 tillbaka i tiden.
På så sätt kommer lagboken på de punkter,
där - 

till innehåll eller formuleritg -strykningar, omredigeringar eller förkla-
ringar visat sig av behovet påkallade, åter
i överensstämmelse med den faktiskt gä1-

lande rätten. Kyrkans liv fortgår. De tro-
endes läge ändras alltefter som samhills-
livet utvecklas. Rättsordningen måste

tjäna människornas frälsning. Den är aldrig
ett värde i sig själv eller sitt eget ända-
må1.

Särskilt under påven Pius XII:s ponti-
fikat her flera förändringar av betydelse
för alla troende införts i kyrkoordningen:
meddelandet av konfirmationens sakrament
under vissa betingelser också genom präs-
ter (1419 7946); den kyrkorättsliga sta-
tus av ordensliknande lekmannasamman-
slutningar eller de s. k, sekulärinstituten
(212 1947 och tzll 1948); förnyelsen av

de kvinnliga ordnarna och nya bestämmel-
ser berräffande klausuren (21111 1910)i
normerna för mässgudst.jänster på efter-
middagar och ändringen av reglerna för
den s.k. eukarisriska f.astm (t6ll tgsj

och 19 ll l9t7). vid senaste påvevalet
genomfördes för förste gången den nya
lronstitutionen Vacantis Afiostolicae Sedis
(sl12 1941). Andra lagändringar, som

har stadfästs, berör bl. a. följande canones:

883, 1097, 1099,23t9, 2331, 2t70, 2380,
2t94, I jämförelse med de 2414 canones,

som Codex iuris canonici omfattar, är det
ju inte så mycket, men lagen skall enligt
den högste lagstiftarens, påvens, viljr i sin
helhet vara tillgänglig i legboken.

Under Pius XII har också mellan åren
1949 och lgiZ väsentliga delar av lagbo-
ken för den orientaliska kyrkan
trätt i kraft, bl. a. beträffande äktenskaps-,
process-, ordens-, person- och författnings-
rätten. Den nuvarande Helige Fadern
framhöll i sitt ovannämnda tal till kardi-
nalerna, att han gärna vill se denna codex
snarast möjligt färdigsrälld. Därmed hän-
visade han indirekt till det faktum, som

är känt bland de rättslärda, am man i de

hittills publicerade delarna av den orien-
taliska rätten tagit hänsyn till den senaste

utvecklingen i lagtekniken samt lagt sär-
skild vikt vid den språkliga utformningen.
För att en del bestämmelser ur den la-
tinska lagboken lättare skulle kunna till-
lämpas på orientalerna, infördes förbätt-
ringar i texten, som, om de också infördes
i den latinska lagboken, skulle betyda ett
välkommet framsteg. Arbetet på färdig-
ställandet av den orientaliska kyrkolagen
betyder alltså på samma gång ett bidrag
till den larinska lagbokens förbättring. Det
var nog även med tan-ke härpå som vår
Helige Fader betecknade avslutningen av

den orientaliska rättens kodifiering, som hit-
tills omfattar blott lJ8 canones, som den

mest trängande uppgiften.
Men inte ens när allt detta arbete på

kyrkorätten slutförts, får viljan att ge

kyrkans liv uttryck i rättsnormer slappna.

{
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Därom är alla lärda överens, helt frånsett
det faktum att kommissionen för den rätta
tolkningen av kyrkolagen ännu inte hun-
nit att besvara alla i Rom inkomna frå-
gor. Hur utvecklingen i detalj kommer
att förlöpa, kan ingen förutsäga. Men det
är sannolikt, att t. ex. lekmanna-, förvalt-
nings-, process- och straffrätten delvis
måste omredigeras. Några kanonister menar
t. o, m,, att man 

- 
då man en gång har

börjat 
- 

bör ta tillfället i akt och under-
kasta vissa rättsområden en mera omf at-
tande reform. Men det har kanonisterna
inte att bestämma. Sådant tillkommer en-
dast lagstiftaren och den av honom in-
satta kommissionen. Alla får emellertid
inkomma med sina 

- 
visserligen många

gånger rätt olika 
- 

erfarenheter hos denna
kommission, som då kan avgöra vad som

är rätt och ändamålsenligt. Senare skall
säkert biskoparna i hela den katolska värl-
den tillfrågas om sin åsikt, emedan de

står i främsta linjen och därför vet, vilka
rättsnormer som bäst gagnar det kyrkliga
livet.

Det var ju på detta sätt, genom en mo-
bilisering av hela kyrkans vishet, som Co-
dex iuris canonici kom till. Vatikankonci-
liet gav den första impulsen att utge de

spridda, ofta mer historiskt än sakligt ord-
nade rättsnormerna i en enda lagbok. På-
ven Pius X började med detta jättearbete.

Utkasten prövades länge och tillämpades
i prahtiken. Pingstdagen 1917 publicera-
des den färdiga lagboken; ett år senare

trädde den i kraft.
Sedan dess har mer än 40 förflutir, Li-

vet har sin gång; lagstiftningen måste

följa med i utvecklingen.

P. Enil Scbmitz SL Rom

Stiftet Berlin

Det är nu trettio år sedan konkordatet
mellan Den heliga stolen och staten Preus-
sen slöts. Det var den 14 juni 1929. Den
13 augusti samma år blev fördraget rati-
ficerat. Och precis ett år därefter, den 13

augusti 191,0, upprättades biskopstiftet

tt4

Berlin med den apostoliska konstitutionen
Pastorale Offlc;i.

I stiftets vapen ser vi emblemen för de

gamla stiften Brandenburg, Havelberg,
Cammin, Lebus. Och talrika kyrkor i Ber-
lins inre ända till stadens östra utkanter
påminner om troslivets stora blomstring
under gångna epoker: om S:t Otto, Bam-
bergs biskop, som inte stznnade hemma,
utan strävade mot norden, där kyrkan
behövde människor och apostlar; om S:t
Norbert, som gravsattes i Brandenburg. Vi
påminns om premonstratensmunkarna i
Brandenburg och i Havelberg, cistercien-
serna i Lenin och i Chorin, och slutligen
de betydelsefulla och mycket aktiva mis-
sionsstationerna i Riigows bergtrakrer i
Gramzow, Buckow, Zinna, Hiddensee,
Zehdenick, Jiiteborg, Lindow. Även icke-
l<atolska berlinare tänker med stolthet och
gl:idje pi dessa namn. 

- 
Minnesmärkena

är kvar, tron har gått förlorad.
Är l92l fanns i Brandenburg ännu sex

församlingar: Berlin, Potsdam, Spandau,
Frankfurt vid Oder, Stettin och Stralsund.
De tillhörde det Apostoliska vikariatet
Nedre Sachsen. Circumscriptionsbullan av
1821 ställde dessa församlingar under led-
ningen av furstbiskoparna i Breslau. År
1848 utgjorde staden Berlin endast ett
distrikt i den kyrkliga förvaltningen, fem
präster hade hand om 20 000 katoliker.
Tjugo år senare hade antalet katoliker tre-
dubblats, fyrtio år senare hade det blivit
sex, femtio år senare tio gånger flera. För
närvarande har det unga stiftet Berlin på

sitt på traditioner så rika territorium
1 286 000 katoliker. Men där finns enbart
6i0 präster, och diasporasvårigheterna ab-
sorberar mycken dyrbar energi,

Berlin är ett stift som står i första lin-
jen, när det gäller Kristi kyrkas front.
Vem känner inte till denna front - dess

utsräckning och hela dess tragiska djup?

Två gånger, l9t2 och 19i8, har en

>>Katholikentag>> med tusentals östtyska
besökare på Berlins gator vittnat om det
bittra nödläger. Biskop '\7'eskamm förkla-
rade i ett herdabrev: >Vårt stift Berlin
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måste vara en levande kyrka, en kyrka
som ber till Gud och är rik på apostolisk
anda, Vi kan inte stanna vid endast mo-
diga slagord. Vårt stift är rikt utnrstat
med apostolisk anda och med missionsiver.
Därför tål vi inte talet om vårt elände,

om att vi är sönderrivna, prövade, att vi
måste kämpa för livets nödtorft, att vi
lider av att leva i förskingringen. Låt oss

fastmer tala om det uppdrag vårt stift har
fått, om att vi står i kyrkans första front-
linje, om att ett stort anwar ligger på oss.

Låt oss tala om den plikt som blev oss

pålagd i Guds tjänst, om den slutgiltiga
seger vi går tillmötes 

- 
så att Flerren

inte förgäves lät vårt stift komma till.
Detta unga stift bär en stor inre rikedom
inom sig.>

Stiftet Bedin har inte deo stora yttre
rppar^t som andra stift har. Berlin har
inte imponerande kyrkor, rika på detaljer
och på historiska hågkomster. Berlin har
ännu inte kunnat återuppbygga de under
andra världskriget förstörda kyrkorna,
Men Berlin har sine heliga orter, som på-

minner om martyrernas offer under na-
zisttiden och i våra dagar. Därför ir Ber-
lin med sin existens på knappast trettio år
indå rikt. Berlinarna behöver inte söka

martyriets orter i främmande land. Det
räcker att tänka på Plötzensee, på Tegel
och på Brandenburg. Det sa'L'as inte hel-
gon under dessr trettio år. Även i dag är
många män och kvinnor i Berlin helgon
inför Guds ögon med det modiga vittnes-
b.irdet om sin tro i prövningarna och för-
följelserna. Man kan fråga sig, om Berlin
överhuvudtaget är ett fattigt stift. Biskop
Veskamm sade, att ett stift, som har sin
Herre, alltid är rikt.

Som ett yttre tecken på den prövning,
Berlin måste stå ut med, framstår kate-
dralen i östsektorn. Den har ännu inte
fullständigt restaurerats efter de sLedor
den fick I mars 1941. Denna kyrkas his-
toria är en mörk tragedi. Fritänkaren ko-
nung Friedrich II av Preussen ställde -för att visa sina från Schlesien kommande

tatolska ämbetsmän sin vänlighet - 
till

förfogande tomtmark för en kyrka och
lät utarbeta de första planerna efter mo-
dellen av Pantheon i Rom, Dåvarande på-

ven Benedikt XIV vände sig till alla furs-
tar i Europa för att få stöd för S:ta Hed-
vigs domkyrkas upprättande i Bedin. Tio
år senare reste sig kupolen. Nu hade Ber-
lin en domkyrka men inte en biskop. Inte
förr än fu L930 fick staden sin biskop;
S:ta Hedvigs kyrka blev hans katedral. I
mars 7943 blev kupolen till stor del lagd

i aska. Dr Banasch, en präst, som var med

om händelsen, berätar så här:
>>Om kvällen hade några brandbomber

fallit på prästgården. Invånarna och jag

försökte släcka branden. Plötsligen såg vi
att elden slickade korsets fot på katedra-
lens kupol. Vi förstod, att kupolen var i
fara, och blev mycket förskräckta. De
närvarande männen störtade till kupolens
bjälklag men upptäckte varken rök eller
gnistor. Kupolen hade således endast i
övre delen träffats av en brandbomb. Men
det var omöjligt att klättra upp ända till
korset. Nära tjugo gånger vände vi oss

till brandkåren, men förgäves. Kåren hade
av nazisternls ledande män fått order att
inte bry sig om kyrkor. Så växte elden.
Omkring wå och en halv timme senare

anlände brandkåren. Taket var då redan

fullständigt övertänt. Ingen tanke längre
att släcka eldsvådan. Man s<ikte begränsa

branden för att rädda prästgården. Om-
kring klockrn två på morgonen rrsade ku-
polen med väldist dån. Detta vrr slutet
på byggnadens historia.>

Redan år 1946 tänkte den dåvarande

biskopen av Berlio, kardinal von Preysing,

på att återuppbygga katedralen. Men svå-

righeterna var oöverstigliga. Det var omöj-
ligt att planera en snabb restaurering. Ef-
terföljaren, biskop Weskamm, återupptog
projektet, eftersom det nu var möjligt att
skaffa stål och cement. Han bestämde sig

för att bygga kupolen i betong, därför att
forna tiders träkonstruktion inte längre
kunde åstadkommas. S:t Stefans kyrka i
Karlsruhe fick tjäna som modell. Under
en provisorisk kupol, som var buren rv

11t
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en ställning, kunde biskop Veskamm ef-
ter näscan tio år - eller år L954 - ätet-
igen celebrera den heliga mässan. Men ma-
terialbristen i Bedins östsektor gör, art
arbetena hittills inte kunnat fullbordas -trots den nuvarande biskopens, kardinal
Döpfner, modiga initiarivtagande.

Ett annat, mycket mera allvarligt tec-
ken på Berlins tragedi är gränsen mellan
stadens västra och östra delar vid Brao-
denburger Tor.

Berlin är frihetens ö i kommunismens
röda hav. Det är det sista bandet mellen
de två >tyskländer>, Dirför ser Tysklands

- 
ja, hela världens - katoliker med oro

på Berlin, på detta stifr, som her en så

svår mission i Guds rikec främsta front-
linje.

Kyrkan och vetenskapen

Den i Helsingfors utkommande >Domi-
nikanernas tidskrift> Doctmmta (1959 nt
2 och nr 3) innehåller en utförlig artikel
av Jarl Galldn om >Fallet Galilei>, som
avslutes med följande koostaterande be-
träffande kyrkan och vetcnskapen:

Processen mot Galilei har pi sina håll
gett anledning till förhastrde och genera-
liserande påståenden om den katolska Kyr-
kans negativa förhållande till vetenskapen.
I själva verket vittnar den om morsatsen,
om Kyrkans inrresse för forskningen. Det
låter kanske p.radoxek. Fektum är i alla
fall, att den katolska Kyrkras syn på för-
hållandet mellan tro och vetande driver
den att ständitt gynna vetcnskapen och
vaket följa dem dess rön. Med tro menas
i katolsk terminologi ett försanthållande
(protestantismens tro motsvtn! närmalt
det katolska begreppet hopp:förtröstan).
Tron och vetandet har samme mål - cerl-
ningen, som blott är en. Dir tron och ve-
tandet syns stridt mot varlnn, måste ett
missförstånd alltså föreligga, som det Ir
teologernas och andra vetenskapunäns sek
att försöke klara upp.

Om den katolska Kyrkans intresse för
vetenskapen vittnar ju hela dess historia,
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från tidigaste kyrkofäderoa över medel-
tidens skolastiker och renässansens lärde till
våra dagars katolska högskolor och forsk-
ningsinstitut. Denna företeelse är alltså
ingen dilfällighet, uran en följd av den
katolska grundsynen. Denna måste leda
till en ständig Lontakt mellan teologi och
andra vetenskaper, en kontakt som mesta-
dels vidgas till en samverkan, men stun-
dom leder till friktioner. Ä ena sidan har
vi Kyrkans uppenbarade dogmer och teo-
logernas uttolkningar, å andra sidan de
>väddsliga> vetenskapsmännens rön och
teorier. I allt detta srår blorr de uppenba-
rade dogmerna, i huvudsak vad som ingår
i trosbekännelserna, fasta. Allt annat är
mänskligt ofullkomligt. Oftr är teolo-
gernes uttolkningar bristfälliga, ofta har
också naturvetenskapsmännen eller huma-
nisterna dragit förhastade slutsatser, som de
förfäktar med icke mindre frnatism. Allt
detta åstadLommer cn spänning som of-
tast verkar stimulerande på tanken och
forskningen, men dessemellan går det
också till Lonflikter. En sådan konflikt
har vi i fallet Galilei. Å ena sidan teolo-
gernas fasthållande vid en gammal natur-
vetenskaplig vfuldssyn och vid en ny, bok-
stavlig bibeltolkning, å andra sidan den
store naturvetenskapsmannens intuitive
uppfattning av solsysremer, hans till stor
del alldeles felaktiga bevis för dess riktig-
het och hans professorala högfärd och på-
stridighet ledde till sammanstörninten.

Den katolska Kyrkan kan aldrig, lik-
som de protestantiska samfunden, upphöre
att intressera sig för vetenskapens sista ord,
Och detta intresse har ocksi rent mänsk-
ligt och vetenskapligt setr många fördelar,
att hon därför må ta risken av misstag
som kan begås av hennes teologer.

Ätt de kyrkliga myndigheterna har både
rätt och plikt att utal. sig om vad som
är Kyrkens lära, det är för verje katolik
självfallet. Att hon av sina medlemmar
kan kräva lydnad och underkastelsc, är
också klart: den som icke finner sig i hen-
nes krav, må hon utesluta ur sin gemen-
skap, liksom hon öppnar för den ångrande
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en förlåtande famn. Den tvångsmakt som

hon utövade på 160,0-talet var en tids-
bunden företeelse. Det var samma tvångs-

makt som de protestantiska kyrkorna vid
samma tid tydde sig till i sin samverkan

med staten. Var sak bör bedömas i sitt
tidssammanhang, vi har icke i dag något
skäl att brösta oss, endast att vara tack-
samma om utvecklingen på någon punkt
fort till vad vi anser vara ett framsteg.

Det är ingen verklig tolerans att tole-
rera vad man håller för likgiltigt eller

högst osäkert. Det är ofta detta slag av

tolerans vår tids människor visar i religiösa

frågor. Man kan icke begära, att någon

skall tolerera vad han anser vara skadligt.
Verklig tolerans visar den som har för-
dragsamhet med sin motståndare, tlots att
han icke delar dennes åsikter. Men en så-

dan tolerans kan endast byggas på insikten
om den andres människovärde och om en

högre ordning, som står över dagens kon-
flikter. Jag är icke säker på att vi i dag

kommit så särdeles långt på dessa punkter.

Befolkningsproblemet

var ämnet för ett tal som ärkebiskopen
av Liverpool, dr Heenen, höll i januari

1950 i Vestminster. Det vi huvudsakligen
skall dröja vid, sade han, är frågan hur
världens resurser kan användas för att göra

det möiligt för människorn^ att överallt
leva, inte i lyx men i tillräckligt välstånd
för att kunna bevara sin mänskliga värdig-
het. Två ytterlighetssynpunkter finns;
båda är felaktiga. Enligt den första är
jorden oförmögen att underhålla vare sig

sin nuvarande befolkning eller 
- 

än min-
dre - den uträknade befolkningen vid
detta århundradets slut. Den andre syn-
punkten är den, att eftersom detta är
Guds värld, kommer han att dra försorg
om alla sina barn och vi behöver inte
göra någonting själva,

Visst är det sant, att Gud ger oss vad
vi behöver, men vi måste lita till våra
hjärnor och våra händer för att använda
hans gåvor. När vi säger: >Vårt dagliga

8 - 6osozz Credo. 4 r : a årg. Nr z-3. 196o

bröd giv oss i dag>, menar vi inte, att Gud
skall så vetet och baka brödet åt oss. Vi
ber endast, att Gud skall ge oss nåden och
kraften att använda hans goda gåvor. Det
är vår plikt att samarbeta med skaparen.

Det ligger mer än ett litet korn av san-

ning i det gamla ordspråket: Gud hjälper
den som hjälper sig själv. >Om någon icke
vill arbeta>, säger S:t Paulus, >skall han

icke heller äta>. Vi förstår också, att det

är vår plikt att genom vårt arbete göra

det möjligt för andra, som nu svälter, att
åta.

Men hur är det med dem som hävdar,
att det finns för många munnar att mätta
och att i det kommande århundradet jor-
den kommer att bli så överfylld, att alle
kommer att svälta? Dessa människor sä-

ter, att vad vår tid främst behöver är per-
fekta metoder för födelsekontroll. Detta
sägs så ofta och av så hyggliga människor,
att vi måste närmare granska påståendets

sanning.
Som katoliker handlar vi efter den fasttr

grundsatsen, att Gud inte har skapat en

värld, i vilken det endast är möjligt att
leva genom att brytt hans lag.

Förespråkarna för födelsekontroll begär
av oss, att vi skall acceptera ett utsläc-
kande av liv för att själva leva. Fakta är
klara: det finns och kommer att finnas
miljoner människor i länder som för när-
varande är oförmögna att livnära dem. Vi
ställs inför alternativet att antingen orga-
nisera livsmedelproduktion och dito distri-
bution, eller att hejda befolkningens till-
växt. Om vi i vårt England skulle upp-
täcka, att vart och ett av barnen i Lon-
dons Vest End hade ett dussin par skor,
medan barnen i East End inte hade någr;r
skor alls, skulle det finnas två sätt att
lösa problemet: att amputera fötterna på

barnen i East End eller att ta något av

Vest End-barnens överflöd av skor och ge

dem till deras barfota bröder. Vi anser den

andra metoden vara bättre.
För att anföra ett allvarligare exempel:

ett enkelt sätt att förebygga en försäm-
ring av trafikproblemet vore att förbjuda
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produktion och försäljning av bilar, Men
ingen skulle tolerera en så reaktionär åt-
gärd, I stället går vi in för att göra något
åt våra vägar, På sarnma sätt är det up-
penbart, art det är mera förnuftigt att
utnyttja jordens tillgångar än art förstöra
mänsklig fruktbarhet,

Den allmänna tron, art det snart inte
kommer att finnas något utrymme kvar
på denna vår planet, tar fullkomligt fel.
Om befolkningen ökar med samma takt
som nu, kommer det fortfarande att finnas
gott om utrymme på jorden om tiotusen
år. Problemet är inte utrymme utan met,
kläder, hus, bränsle, energi. Alla ver, atr
det finns mer obebodda än bebodda ut-
rymmen på jorden. Problemet är att göra
de karga områdena fruktbara samt att, så

länge man inte kommit så långt, organi-
sera distributionen av varor från rika till
fattiga områden. Ett lend kan försörja sirt
folk inte i mån av sin areal utan i den
mån det gör bruk av sina dolda resurser.

Man räknar t, ex. med atr år t 00,0

f. Kr. fanns ungefär I i 000 invånare i det
nuvarande England. Vi kan vara ganska

säkra på att de allvarligt oroades av över-
befolkningsfrågan. De levde av jakt och
fiske samt av det de kunde plocka från
buskar och träd. Hur länge skulle födan
räcka för så många? Kanske en del över-
vägde att emigrera till Irland. Men kan-
hända kom några unga män, som hade
varit utomlands, och berättade om något
som kalledes jordbruk, 

- 
att människorna

i Babylonien och Egypten lade jorden un-
der odling. När de sedan lärde sig gräva,
så och plantera, fann de att deras land var

- underbefolket. På så särt har jordens
resurser utnyttjats av människans sinnrik-
het. Träkäppar gav plats för spadar, spa-
dar för en hel modern teknik.

Allteftersom vetenskapen framskrider,
lovar vi vårt folk mindre och mindre ar-
bete och större och större produktion.
Automationen kommer att frigöra arbe-
tarne ftin deras åaskiner. Vi lär oss stän-
digt. Det skulle ta århundraden, innan nå-
gon kunde påstå att jorden inte hade fler
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resurser. Men vi kommer inte att behöva
vänta århundraden på den fulla utveck-
lingen av atomenergin, vilken kommer art
leverera bränsle och energi. Det kommer att
bli möjligt för oss att lagra energi från
solstrålarna i silikonbatterier. På senare år
har olja upptäckrs mer än tillräckligt för
alla tänkbara behov. Rymdmänniskorna
under de nästa hundra åren kommer sä-
kerligen att rillägna sig idder om produk-
tion från grannplaneterna. Det är i själva
verket möjligt, att en biskop om hundra
år i denna sal bittert kommer art klega
över, att alla unga människor har begett
sig till Mars 

- 
eller möjligen till Venus

- 
och övergivit England.

Vi varnas ständigt för faran av spiller
från atomexplosioner. Nästa århundrade
har kanske Strontium 90 avfolkat världen
i en sådan utsträckning, att vetenskaps-
männen kommer att ägna all sin uppmärk-
samhet åt att frambringa fruktsemhets-
droger i stället för preventivmedel. Den
katolska kyrkan anklagas ibland för att
vara allt för dogmatisk. Men katolska teo-
loger är mycket ödmjuka i jämförelse med
vissa vetenskapsmän. För teologen är fram-
tiden okänd. Vetenskapsmännen anser sig
ibland kunna se en klar bild av förhål-
landena i världen århundraden framår. Jag
är förvånad över deras förmätenhet och
över den naiva inställningen hos dem som
okritiskt accept€rar deras proferior,

I stället för att förtvivla beträffande
jordens resurser och anta, att vi måste
förhindra ökningen av liv på denna pla-
net, borde vi inrikta våra tankar på de
rikedomar som är människosläktets arve-
del. Påven Pius XII brukade säga, att det
var mer retionelk att i srället för att för-
söka rätta Guds försyns inbillade misstag
använda moderna upptäckter till att av-
hjälpa nöden.

Frågan är, vad vi katoliker kan göra
för ett bekämpande av nöden, De austra-
liska biskoparna har gjort kompromisslöse
uttalanden om dessa problem. De har på-
pekat att deras land, som är en vidsträckt
kontinent, har utrymme för tusenden,
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vilka är i behov av hem, och möjlighet att
Iöda tusenden från andra länder, som är i
behov av mat. De har påpekat, att natio-
naliter inte berättigar en människa att
glömma, att hon först är medlem av den

mänskliga familjen. Jag tror, att det finns
en stor beredvillishet både bland de sty-
rande och bland folken i västern, men dec

är vår plikt att propagera för ett förverk-
ligande av denna goda vilja. Om man

hörde mindre talas om att skaffa preven-

tivmedel åt underutvecklade folk och mer
om att skänka mat till hungrande männi-
skor, skulle de kristnas hjärtan lättare be-
vekas.

Det är ett faktum, att vissa stora län-
der ofta får bekymmer på grund av sitt
öuerflöd av spannmåI, Enbart från sitt
överflöd kunde dessa länder förse I t00
miljoner människor med t00 kalorier om
dagen. En tidning berättade nyligen, att
om 60 miljoner familjer i Amerika kunde
förmås att äta ett extra halvkilo färskt
fläsk varje vecka, skulle fläskproducen-
terna undgå det problem som ligger i pro-
duktionen ev inte mindre än 1l I milio-
ner kilo överflödigt kött.

Det är sådana fakta som borde leda våre
tankar; det finns icke något världsnöds-
problem, som inte kan lösas på kristen
väg. Djupast sett är problemet andligt,
För att ta ett exempel: det är uppenbart,
att om Kristi frid finnes i alla människors
hjärtan, skulle de väldiga summor som nu
ges ut för vapen i srället användas till att
skaffa mat åt dem som hungrar. Om varje
land gav ut på mat, kläder, bostäder och
utbildning, vad det nu investerar i rust-
ningar, skulle problemet vara löst.

Icke något nytt genom Kdstus?

I ett radioföredrag kort före påsken

1960 berörde överrabbinen Kurt Vilhelm,
Stockholm, vissa historiska frågor, vars be-
dömande och lösning måste överlåtas åt
factfolk. Men kanske lir en lekman
ifrågasätta ett uttalande, som stod i lös

förbindelse med föredragets huvudämne

och som löd ungefär så här: >Kristi lära
har inte kommit med något nytt, Den in-
nehåller endast sådant som redan fanns i
de gamla judiska skrifterna och den då-

tida rabbinska litteraturen,> Lyssnarna i
8emen, som ju knappast hade möjlighet att
bedömma detta allmänna påstående, eme-

dan de inte känner till alla judiska skrif-
ter, måste ha fått intrycket att det rör sig

om ett ovedersägligt faktum: Kristus har
inte kommit med något nytt. Det han
lärde var lån från judendomen. Kristen-
domen känner inte någon annan lära än

den judiska. 
- 

Men nu är det vanligtvis
så att de flesta uppfattar ett sådant utta-
lande som ett nedsättande av den sak, som

på detta sätt har prövats och befunnits
vara >inte något nytt>. Den är, enser man
då, onödig, umbärlig, utan betydelse, Ty
de är ju karaktären av >något nytt>> som

för de flesta avgör värder.
Nu kan man ju säga, att det inte alls

kommer an på, om kristendomen har bragt
något nytt i den sensationshungriga värl-
dens ögon, heller inte om något nytt före-
ligger i >journalistisk> mening. Den reli-
giösa verkligheten berörs inte av sådant.

Ingen profet, inget helgon tar först reda

på om han företräder något nytt: det rör
dem inte alls. Så har Paulus på Areopagen
i Aten avslöjat intelligentsians litterära
sensationslust. >Det vrr nämligen så med
alla atenare, och även med de främlingar
som hade bosatt sig bland dem, att de icke
hade tid och håg för annat än att tala om
eller höra på något nytt för dagen>>, läser
vi i Apostlagärningarna 17. Där härskade
en liknande beskäftighet som i våra stä-
der, och Paulus hade just kommit för ett
säga >det nya> i detta, att det inte alls
kommer an på >det nya>; att Gud inte får
någon vinst därav att man på ett altare
anbringer inskriptionen >Åt en okänd
Gud>, men att denna inskription på ett
hemligfullt sätt hänvisar till Peuli egen

mission, >Om just detta väsende, som I
sålunda dyrken utan att känna det, är det

iag nu kommer med budskap till eder.>
Gudsdyrkan riktar sig till det oförgäng-

tt9
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liga. Den lämnar det sensationellt nya,
som snart vissnar, brkom sig.

Men detta till trots anser den kristne,
som något så när känner till Gamla testa-
mentet, att Kristus har bragt nytt, att
med honom något nytt har kommit in i
historien. Om detta nya inte alls ligger i
läran 

- 
var finns det då?

Förhållandet till medmänniskan, särskilt
till ovännen, uppfattas i kristendomen an-
norlunda än i judendomen. Visst utmär-
ker sig den senare genom att ta medmän-
niskans existens lika allvarligt som den

egna. Moses lag består i hög grad just i
detta att vara rättvis mot >nästan>, och
det judiska huvudbudet innehåller som

första och främsta fordran: >Du skall
älska Herren din Gud av alla dina krafter
och med hela din sjäI, och din nästa skall
du älska såsom dig själv.>> Vid vår be-
gränsning och jagbundenhet betyder detta
så gott som något omöjligt. Vem kan av

egen kraft älska sin nästa, som förblir en

annan än man s.y'älv är, såsom sig själv?
Redan judendomen ålägger alltså samvetet
en börda som är mycket tyngande för det.

Man måste fråga: Vad menar judendo-
men med >nästan>>? Det kan där inte vara
lika med >varje människa som jag kom-
mer i förbindelse med> 

- 
i så fall borde

det nämligen också omfatta >ovännen>.
För judendomen är det emellertid en käns-
lig sak med förhållandet rill dem som på

grund av förtal, hat, förföljelse, öppen
oförrätt förtjänar namnet >ovänner>> 

-och det gäller inte blott beträffande Guds
fiender utan också de personliga motstån-
darna, Psalmerna t. ex. talar här ett tydligc
språk. Deras svar är att fienden skall för-
bannas 

- 
med Guds hjälp,

>Må deras bord framför dem bliva till
en snara och till ett giller, bäst de gå där

säkra; må deras ögon förmörkas, så att de

icke se; gör deras länder vacklande alltid.
Gjut ut över dem din ogunst, och låt din
vredes glöd hinna upp dem. Deras gård

blive öde, ingen må finnas som bor i de-
ras hyddor, efrersom de för{ölja dem som

du själv har slagit och orda om huru de
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plågas, som du har stungit. Låt dem gå

från missgärning till missgärning, och låt
dem icke komma till din rätrfärdigher.
Må de utplånas ur de levandes bok och
icke varda uppskrivna bland de rättfär-
diga>, heter det i 69 Psalmen. I Psalm 109

utmålas förbannelsen med ännu intensivare
detaljer: >Blive hans dagat fi, hans äm-
bete tage en annan. Varde hans barn fa-
derlösa och hans hustru änka. Må hans

barn alltid gå husvilla och tigga och söka

sitt bröd fjärran ifrån ödelagda hem. Må
ockraren få i sin snara allt vad han äger,

och må främmande plundra hans gods. Må
ingen finnas, som hyser misskund med ho-
nom, och ingen, som förbarmar sig över
hans faderlösa, Hans framtid varde av-
skuren, i nästa led vare sådanas namn ut-
plånat> 

- sannerligen blir har den totala
utrotningen den >fromma> önskans mål!

Psalmisten, som utaD tvivel är religiös,
uttalar utan tvekan och som något själv-
klart förbannelsen och förväntar med viss-
het dess uppfyllelse, då han ju har lagt
saken i Guds allsmäktiga händer. Han kän-
ner sig befriad och i säkerhet, emedan nu
Gud övertar domen 

- 
och den kommer

att sönderkrossa betryckaren.
Detta verkar gripande i sin religiösa

äkthet, men en sak måsce deduceras därav:
)ovännen> kan i den judiska läran inte på

samma gång vara ))nästan>), ty denna skall
man ju älska såsom sig själv. En >nästa>>

kan där endast den människa vara som

vill oss väI, kanske är det en familjean-
hörig, en stamfrände, en av samma folk

- 
i varje fall en >>icke-fiende>.

Visst förekommer i judendomen srora

och beundransvärda ansträngningar att
vinna tillbaka ovännen som icke-fiende.
Knappast någon annanstans i den antika
världen med dess >blodhögtider> torde
det ha funnits något liknande som den

stora försoningsdagen, den heligaste dagen

i den judiska kalendern, som uttryckligen
kräver som samvetsförpliktelse att var och
en försonar sig med sina ovänner. Det
finns sålunda där ett givet tillfälle att
övervinna irritationen, vreden, hatet, för-
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bannelsen i Guds namn och att skapa ett
nytt förhållande av vänskap med ovän-
nerna,

Utan allt tvivel avsåg denna institution
en etisk hållning. Men i själva verket stan-
nade det ofta nog vid gesten eller det
mänskliga-alltför mänskliga förtog snart
den goda intentionen, så att den förblev
utan praktisk verkan. I vilken utsträck-
ning är handslaget mellan två ovänner på

försoningsdagen bindande för framtiden?
Hur mycket bidrar den till att förhindra
nya fientliga reaktioner vid närmaste till-
f älle? Kommer förbannelsen att utesluras
för alltid?

Frågan ställer sig själv. Ty människans
generositet förfogar i allmänhet endast
över en ringa grad av elasticitet och därför
räcker kärleken till ovännen, ifall den

blott har den goda viljan som underlag -även om denna sanktioneras av religionen

- inte så särskilt långt. Jaget sluter sig

åter och åter liksom automatiskt inom sig

självt, så att >nästan> åter blir >>den främ-
mande> och anspråken som ställes på ho-
nom gör hållbarheten av försoningen myc-
ket vansklig eller t. o. m. omöjlig.

Genom Kristus får en sådan mödosamt
tillkämpad kärlek till ovännen, som inte
varar länge om den överlämnas åt sig

själv, liksom en ny fläkt under vingarna.
>Älsken edra ovänner, gören gott emot
dem som hata eder, välsignen dem som för-
bannen eder, bedjen för dem som föro-
rätta eder>>, heter det i Bergspredikan
(Luk. 6: 27-28). Gång på gång blir vi
förvånade över den självklarhet, varmed
det som synes så svårt här uttalas. >För-
sök bara, det kommer nog att lyckas>,
tycks dessa ord vilja säga. Ja, samma lära
som den judiska 

- 
men den framförs till

oss med en ny ton, med en trosvisshet som

f.&flytrar berg. Mänsklis klokskap och
mänskligt beräknande, mödosamt tillbaka
hållet hat sopas här bort som av en storm.
Det >realistiska> resonerandet om vad gott
man kan förvänta sig för en god gärning,
kravet på tack eller belöning, allt sådant
ter sig i Kristi åsyn som något ovärdigt.

>>Om I älsken den som älskar eder, vad
tack kommen I att få därför? Också syn-
dare älska ju dem av vilka de blivit äl-
skade>> (Luk. 6: ll). Utifrån denna syn-
punkt sett får det inte finnas något be-
räknande som grundval för återställandet
av ett vänskapligr förhållande till nästan.
Kärlek, förlåtelse, välsignelse i stället för
förbannelse 

- 
allt kommer då av hjär-

tats fullhet, Kristus bortser helt ifrån hur
ovännen i sin tur kommer att förhålla sig.

Han riktar vår blick till Gud, Fadern, och
hans kärlek till oss alla. Därifrån och inte
utifrån någon som helst reflexion över för-
hållandet till fienden kräves kärlek till
ovännen. Endast därifrån blir den ofatt-
bara appellen att utan falskhet välsigna
förföljaren fattbar. Det är i denna me-
ning som Kristus svarar Petrus då denne
frågar: hur ofta skall man förlåta. Kan-
ske sju gånger? 

- 
Nej, >icke sju gånger,

utan s.y'uttio gånger sju gånger>. Detta är

Jesu allt övervinnande budskap! Det lig-
ger något av otålighet i detta svar, att vi
överhuvud taget sitter fast vid fientliga
reaktioner. Att det här rör sig om något
mycket angeläget för Kristus, visar även

>Fader vår>, som var tänkt som vår dag-
liga bön. Med bönen om förlåtelse för våra
synder förknippas där vårt löfte, att även
vi vill >förlåra dem vi skyldiga äro>. Det
vi, när vi är hänvisade till oss själva, ald-
rig är i srånd till underlättas därigenom att
vi står inför Guds ansikte, hans som rege-
rar himmel och jord. Härifrån blir det
lättare att förlåta, att glömma, ja,, ztt äl-
ska sin ovän. - Och så kommer ju till
allt detta Kristi eget, överväldigande före-
döme, då han ber för dem som korsfäster
honom: >Fader, förlåt dem, ty de vet icke
vad de göra>>.

Genast vid kristendomens inträde i värl-
den hände det avgörande nya, att för-
bannelsen mot förföljare upphörde. Om
den gammaltestamentliga psalmisten ber
Gud, att han måtte utrota sin fiende och
hela hans familj och allt han äger, så ber
den förste kristne martyren, S:t Stefanus,
när han stenas till döds just om motsatsen:

.t
I

t
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om förskoning för sina mördare. >Herre,
tillräkna dem icke denna synd> (Aps.
7: 60).

S:t Paulus uttalar förbannelsen endast
när någon >förkunnar evangelium i strid
med vad I haven undfått> (Gal. 1:9), el-
ler >om någon icke har Herren kär> 1t
Kor. 16: 22). Den som har gjort sig skyl-
dig till en svår otuktssynd skall >över-
lämnas åt Satan till kötters fördärv, för
att anden skall bliva frälst på Herren Jesu
dag> (1 Kor. i: f ), Men när det tör sig

om en personlig ovän, har all anbefallning
att hata upphört. Då lyder budskapet:
>Ffaven fördrag med varandra och förlå-
ten varandra, om någon har något att
förebrå en annan. Såsom Herren har för-
låtit eder, så skolen ock I förlåta> (Kol.
3:13). Hur kunde det också vara annars,

då han ju i allt åberopar Kristus och hän-
visar till honom som han kallar sin Herre.
Otaliga ställen kunde här anföras.

Uppgiften är i dag som den gången och
i all framtid oändligt svår. Endasr den he-
lige, vars hjårtr beaingas av nåden, för-
mår att verkligt älska också en satanisk
fiende, som marterar honom med hån och
cynisk sadism, för att slutligen utlämna
honom till en förnedrande död. Koncen-
trationslägret var och är fortfarande det
stora, avgörande ptovet. Vem mäktade där
att >förlåta sjuttio gånger sju gånger>>?

För den som endast har moralen att hålla
sig till, verkar det nog helt omöjligt. Men
genom Kristi person tes oss nya möjlig-
heter att vilja ovännen väI, att försona sig
med honom, att fylla kärlekens krav mot
honom, Ordalydelsen av budskapet må
vara detsamma, men genom att Kristus är
Gud i person, får det en sådan betving-
ande makt att i kädeken till ovännen det
gamla framskridandet steg för steg ter sig
som föråldrat inför det nya sättet att
flyga.

Inte något nytt genom Kristus? - Om
man har den bokstavliga läran för ögo-
nen, må detta omdöme ha ett visst berätti-
gande. Men det blir vilseledande, när man
behandlar det hela liksom vetenskapligt,
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endast som en frågr efter >prioriter). Här
rör det sig om mycket mer än endast en
lärd undersökning, Genom Kristi person

har lärans intensitet stegrats i det oändliga,
vilket helt följdriktigt leder till att den
tidigare, självklart brukade, ja, med inner-
lis gudsdyrkan förbundna förbannelsen
måste upphöra.

Naturligtvis kan det inte vara tal om
någon ringaktning av psalmernas religiös,r
halt. Just psalmerna, där förbannelsen av

fienden uttalas med all tydlighet, är do-
kument för en troskraft som vi med vån
svaga troskänslor knappast kan göra oss en

verklig föreställning om. Just i psalmerna
lever en gudomlig inspiration, och inte
utan skäl intar de stort urrymme i kyr-
kans liturgi och andaktsliv. Nazismen, son'r

ville ta just dette momenr i psalmerna som

bevis för hat- och hämndkänslor i Gamla
testamentet, var ju utan all förståelse för
äkta troshängivelse eller överhuvud tager
för ett objektivt konstarerande av histo-
riskr förutsättningar.

Men hur der än förhåller sig med allt
detta, det ändrar inte någonting i det fak-
tum att den kristna lärans uppmaning:
>Välsignen dem som förbanna eder och
förfölja eder> betyder något nytt. Ej efter
ordalydelsen kanske, men i intensiteten.
Sammr tema tas upp från en ny sida. Vi
äger fullheten som stöder oss, )Ty Kris-
tus är uppstånden! Låt oss vara glada över
högtiden! Låt oss kalla även dem som ha-
tar oss bröder. Låt oss förlåta för upp-
ståndelsens skull. . .> Så beder den öster-
ländska kyrkan. Och S:t Augustinus skri-
veri >Att människan dör är världens gång

sedan urminnes tider. Men att Gud dog
och genom sin död övervann vår död, det
var det helt nya.>

Robeft Braun

P. Johannes Laures SJ in memotiam

Den 3 augusti l9t9 avled i Tokyo P.

Johannes Laures SJ efter en lång och svår

slukdom. Född ls91 inträdde han l9l3 i
jesuitorden och prästvigdes tio år senare.
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Efter att ha vunnit doktorsgraden vid Co-
lumbia-universitetet i New York på en na-
tionalekonomisk avhandling' kom han 1928

till Japan. Där verkade han rcm lärare i
nationalekonomi vid det av tyska jesuiter

grundade och ledda Sophia-universitetet i
Tokyo, tills sjukdomen bröt ned honom,

P. Laures har vunnit ett aktat namn som

forskare i den äldste Japan-missionens his-

toria. Denna mission var i allt väsentligt
jesuitordens verk, och denna orden kan

visa upp en imponerande rad kyrkohisto'
riker, som har ägnat det kristna århund-
radet i Japan sina studier. Även för den

profana historien har detta ämne en icke
ringa betydelse. Genom jesuiterna fick ja-

panerna sin första kontakt med Europas

kultur. I jämförelse med dem spelade de

portugisiska köpmän och sjöfarare, som

samtidigt kom till Japan, ur kulturhisto-
risk synpunkt en ganska underordnad roll.

P. Laures har lämnat efter sig en pro-
duktion av såväl populära som vetenskap-

liga skrifter. Till den förra kategorien hör
ett sådant arbete som The Catbolic churcb
in lafian. A sbort bistory. Denna kom ut
i Tokyo l9f4 och översattes två år senare

till japanska och tyska. Till de populära

arbetena hör även boken om Grucia Hoso-

Aawa, som kom ut i Tyskland 1956. Gracia
Hosokawa var en ädel gestalt, en dam av

adel, som under svåra förhållanden antog

kristendomen, under svåra förhållanden
stod fast vid sin tro och slutligen mötte
en våldsam död som foljd av tidens kao-

tiska förhållanden. P. Laures skildrar
henne med from tillgivenhet på ett sätt
som gör boken tillgänglig för envar, och

han slutar med noter på flera sidor, som

noggrannt redovisar belägg ur tryckta och

otryckta källor. Av rent vetenskaplig halt
är boken om Taktyama UÄoa, en kristen

iapansk adelsman, som betydde oerhört
mycket för missionen och som orubblig i
sin tro till sist måste lämna sitt land och

sluta sina dagar i Manila på Filippinerna.
Arbetet om Takayama kom ut 1948 på
japanska, 19i4 gavs det ut på tyska.

Främst kretsar P. Leures' vetenskapligrr
verksamhet kring de boktryck, jesuiterna

under åren 1590-1614 g.v ut i Japan. Om
dessa har han skrivit en rad uppsatser i
tidskriften Monumenta nip|onica. Och allt
sitt rika vetande i ämnet har han samlat

i det stora bibliografiska vetket Kirisbitan
bunko. Kirishitan är den japaniserade for-
men för det portugisiske ordet {ör kristen.
Bunko betyder bibliotek. Detta arbete kom
ut 1940. Redan efter några månader be-

hövdes en ny upplaga, som kom 1941. En
tredje upplaga sändes ut 19J7. Detta är
P. Laures' magnum opus, Med yttersta
noggrannhet redovisar han varje detalj om

de gamla jesuittrycken. Mig veterligen har
endast ett enda obetydligt misstag påpe-

kats, Boken förtecknar ej blott de gamla

trycken uten även vad som med visshet

tryckts men som aldrig har påträffats och

till och med vad som sannolikt blev tryckt.
Därefter följer litteraturen om det kristna
århundradet i Japan. Denna finns givetvis
redan hos Streit i hans Bibliotbeca missio-

flrtm, r,:.en P. Laures avser att redovisa

blott det som finns i japanska boksam-

lingar till hjalp fa'r dem, som i Japan vill
studera denna litteratur.

Människan Laures känner iag tyvärr ei.

Att jag inte förrän många år efter min
vistelse i Japan skulle få intressen, som

sammanföll med P. Laures', skall jag all-
tid beklaga. På mitt enda brev till honom

fick jag aldrig svar. Han låg då redan på

sin dodsbädd. Må dessa enkla ord till hans

minne vara ett tack till den lärde jesuiten.

lobn Peterson

1

(t
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Monumenta nipponica

På det japanskr missionsfältet har jesuit-

orden ett rikt arv att förvalta, Jesuiterna
var de första, som förde kristendomens

budskap till Japans folk. Äret efter or-
dens stadfästande av Paul III 1J40 hade
jesuitfäder begivit sig till Indien som mis-
sionärer. Och tl+s landsteg en av dem,
Francisco Xavier, med en handfull med-
hjälpare i Japan. Xavier lade grunden till
en kyrka, som skulle vinna oanat stora
skaror anhängare såväl bland de högsta i
samhället som blend det enklare folket.
Men denna kyrka kom även att möta
svåra motgångar, lida förföl.lelse och mar-
tyrium. 1614 förbjöds kristendomen i Ja-
pan. Jesuiterna fördrevs, och det skulle
dröja sekler, innan de åter kunde verka i
landet. Försr 1873 upphävdes förbudet
mot kristendomen. 1908 skickades jesuiter

åter till Japan. De första var tyskar, som

på uppmaning av Pius X skulle organisera
en högskola i Tokyo. Denna erkändes 1928

som katolskt universitet. Det är det be-
römda Jöchi-daigaku eller Sophia-univer-
sitetet. Jöchi betyder sophia, >vishet>,

Av lärare vid detta universitet grunda-
des t9J8 en japanologisk tidskrifr, Monu-
nenta nipponica. Det var en vansklig tid
för ett sådant företag, 1930-talets natio-
nalism i Japan såg med oblida ögon på

den västerländska kulturen och på kris-
tendomen. Japan låg sedan .iuli 1937 ;
öppet krig med Kina. Och i december
1941 kastade det sig med anfallet på Pearl
Harbour in i världskriget. Men ledningen
för Monumenta nipponict lyckades länge
lotsa sin tidskrift genom svårigheterna.
Någon påtaglig kvalitativ avmattning kan
man ej tala om. Men efter band 6 (1943)
blev förhållandena övermäktiga, och nå-
got nytt band publicerades ej förrän l9il.

t24

Sedan dess har tidskriften oavbrutet kom-
mit ut, Den förste redaktören var profes-
sorn vid Jöchi-daigaku Johannes B. Kraus
SJ, Denne dog 1946, Nuvarande redaktör
är Vilhelm Schiffer SJ. Tidskriften har
hela tiden letts i samma anda av genero-

sitet och vidsynthet. Dess höga vetenskap-
liga standard har hållits obruten genom

åren. Den är ett av de många utslagen av
jesuitordens omsorg om lärdom och forsk-
ning. Författare från skiftande områden,
skiftande trosriktningar och skiftande na-
tionaliteter finner man i de olika banden.

Första bandet inledes med en program-
förklaring på tyska och engelska. Mona-
menta nipfonica vånder sig i första hand
till en västerländsk läsekrets, till vilken
den vill förmedla kännedom om Fjärran
österns och framför allt Japans kultur.
Vidare vill den tjäna förbindelserna mel-
lan europeiska och japanskr forskare. Den
lägger huvudvikten vid humaniora, som

den ger en mycket vidsträckt innebörd.
Speciell uppmärksamhet vill Monumenta
nipfionica ägna det s. k. kristnr århundra-
det, dvs. tiden lJJ0-16f0, med andra ord
den tid, di jesuitorden gjorde sin stora
insats i Japan, och tiden närmast därefter,

Allt som hör samman med den tidens
kristna rörelse killas kirhhitan, den japani-
serade formen för det portugisiska ordet
för kristen. Portugisiska jesuiter var till
antalet dominerande bland missionärerna.

Inte mindre ån fyn bland de mest
kända författarna i första bandet har be-
handlat kirishitan-ämnen. Den kände ja-
panske religionshistorikern Anesaki Masa-
haru (i japanskan placeras familjenamnet
först), en av Japans främsta kulturper-
sonligheter, har skrivit om förföljelserna
av de kristna efter 1618, Anesaki, som
annars är känd i Västerlandet för sina

böcker på engelska och franska om ja-
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pansk religion, har publicerat ett flertal
kirishitan-studier i olika japanska skrift-
serier. Bland författarna i första bandet
{örekommer en kapten C. R. Boxer med
en uppsats om japanska kristna, begravda
i Macau. Men Boxer var inte en kapten
vilken som helst. Han har ägnat förbin-
delserna mellan Japan å ena sidan, Portu-
gal och Nederländerna å den andra trägna
studier och har blivit professor i portugi-
siska vid universitetet i London. Bland
hans många böcker kan ftamhilbs The
Chrhtian century in Jafan, 1t49-16t0
(London 1951), ett arbete som fängslar
genom lärd grundlighet och förnäm fram-
ställning. Två jesuiter bland kirishitan-
författarna skall vi stanna inför. Frans-
mannen Henri Bernard skriver om Valig-
nanos namn. Jämte Xavier var Valignano
den största gestalten i den iapanska jesuit-

missionens historia. Två av hans många
genomgripande insetser fört)im särskilt
att omnämnas. Det var på hans initiativ
som en japansk ambassad lJ82 skickades
till Europa, Och det var genom Valigna-
nos energiska arbete som denna ambassad

vid sin återkomst till Japan lt90 förde
med sig en tryckpress, varifrån jesuiterna

snart utsände de första tryck med rörliga
typer, som förekommit i Japan. Japanerna
tillämpade liksom kineserna blocktryck,
ehuru typtryck e.i var okänt och var i
bruk i Korea sedan 1300-talet, Därifrån
införde japanerna typtrycket något år ef-
ter det jesuiterna startat sin press. Om de
gamla trycken från denna press skriver
den tyske jesuiten Johannes Laures i Mo-
numentas första band. På detta område
har den flitige Laures blivit en världsauk-
toritet. Dessa tryck kan synas vara ett
ganska exklusivt ämne. Men i samma mån
som språket i Japan, ett av Asiens vikti-
gaste länder, förtjänar sitt studium, spe-

lar också dessa tryck en roll just för detta
studium. I band efter band av Monurnenta
nifponica återkommer Laures med kiri-
shitan-uppsatser, och flera av dem ägnas de

gamla trycken.1940 utgav han en stor
bibliografi, Kirishitan bunko eller Kiri-

shitan-bibliotek, som behandlar de skrifter,
jesuiterna tryckte fram till 1614, och vi-
dare den väsrerländska litteraturen om
kirishitan. Laures'bok kom 19i7 i en
tredje upplaga, ett talande bevis på det
intresse detta ämne förmått väcka.

I överensstämmelse med programför-
klaringen i första bandet har Monumenta
dfponica publicerat en lång rad uppsat-
ser, som behandlar kirishitan. Förutom de

redan nämnda Henri Bernard och Johan-
nes Laures möter vi flera andra forskare
av rang såsom japanerna Doi Tadao, Ebi-
sewa Arimichi och Murakami Naojirö,
Franciskanen Dororheus Schilling skriver i
band 3 (1940) om nya f.ynd av jesuit-
tryck. Schilling har 

- 
i andra publika-

tioner 
- 

ägnat sig åt sin ordens insatser i
Japan-missionen, som för övrigt även drog
till sig dominikaner och augusriner. Flans
doktorsavhandling sysslar med de kristna
skolorna i kirishitan-tidens Japan. I Ga-
tenberg-labrbucb lg+O har han skrivit en
högst instruktiv uppsats om jesuittrycken,
som varmt kan rekommenderas, ehuru gi-
vetvis åtskilligt nytt har tillkommit, sedan
den skrevs. Vår främste Xavier-forskare
Georg Schurhammers namn stöter vi på en
gång bland fötfartatna i Monumenta nip-
Ponica. Under sina sedan 1918 bedrivna
studier för en Xavier-biografi har Schur-
hammer mer än någon annan genom un-
dersökningar och källpublikationer bidra-
git till utforskandet av kirishitan. Vid Zl
års ålder kunde han äntligen 19tt se försra
delen av den stora Xavier-biografien i
tryck. Andra delen väntas i år, varefter
skall följa en bibliografisk och en ikono-
grafisk del. Joseph Franz Schötte, Iiksom
Schurhammer jesuit, känd kirishitan-fors-
kare, har i band 6 (1943) skrivit om Ig-
nazianische Exerzitien im friihchristlichen

Japan, Slutligen skall vi nämna Amerika-
japanen Joseph K. Yamagiwa, som har
gjort mycket värdefulla rön angående ett
av de gamla jesuittrycken.

Bland framstående medarbetare vid star-
ten finner vi förutom de tidigare nämnda
även t, ex. Heinrich Dumoulin SJ, fram-

rl
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för allt bekant som buddholog och kän-
nare av zen-buddhismen. Den japanske

buddhologen Suzuki och hans landsman

Katö Genchi, som har ägnat sina forsk-
ningar åt shintö, japanernas inhemsLa re-
ligion, bidrar med uppsatser från sina ar-
betsfält. Den engelske diplornaten och ja-
panhistorikern G. B. Sansom är represen-

terad, liksom japanologiens nestor på 1930-
talet, tysken Karl Florenz, som bidrar med
en översättning av ett nö-drama. Enligt
tidskriftens programförklaring skulle ve-
tenskapligt rillförlitliga översättningar av

värdefulla texter få stort utrymme, vilket
många av de följande volymerna ger be-
lägg för, Inte minst bör de, som är in-
tresserade av nö-dramatiken, beakta Mo-
numenta nififonica.

Att de rika löften, som första bandet
gav, har infriats, ser vi av de följande vo-
lymerna. Bläddrar vi genom dem, finner
vi t. ex. buddhismen behandlad av bl. a.

Anesaki och Henri Bernard. Litteratur-
hisroriska ämnen har tagits upp ^v ny^
män inom japanologien såsom tyskarna
Oscar Benl och Otto Karow samt engels-

mannen Donald Keene. Dumoulin har skri-
vit om Manyösh0-forskningens historia.
Manyösh0 är den äldsta japanska dikt-
samlingen, frln 700-talet, som i sina tjugo
böcker rymmer betagande lyrik, egentli-
gen mera tillgänglig för ett västerländskt
sinne än de till ytterlighet sammanpres-

sade baiku, som nu är på modet. De båda

hollandska japanologerna Pierson och Rah-
der, den senare numerr professor vid Yale-
universitetet, har i flera band lämnat
språkvetenskapliga bidrag. Och den aktade
japanske dialektforskaren Töjö Misao har
i ett av banden behandlat ett ämne från
sitt specialområde. I historia och kultur-
historia har bl, a. Henri Bernard, Boxer

och Dorotheus Schilling skrivit, den sist-

nämnde om ett så föga teologiskt ämne
som tobaken i Japan.

Ovanstående är helt naturligt bara etc
axplock såväl i fråga om författare som

ämnesval. Mycket skulle kunna tillägges.
Monumenta nipfionica intar en rangplats
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bland vetenskapliga tidskrifter, som ägnat
speciellt Japan sitt intresse. Vid sidan av

sina äldre kolleger, den engelska Tranwc-
tions of tbe Asiatic society of lapan, den
franska Bulletin de la maison franco-japo-
naise och den tyska Mitteilangn der Deut-
schen Gesellschalt fiir Natur- und YöI-
kerkunde Ostasiens, behöver den sannerli-
gen inte känna någon ungdomens blyg-
samhet. I fördelningen av stoffet påmin-
ner den om Arcbiuum bisloricum Societa-
tis lesu, och den står på samma höga plan.

Monumenta nipfonice är ett uttryck för
den kärlek, den omsorg och dec nit, var-
med jesuitorden förvaltar sinr traditioner
i Japan.

lohn Peterson

Bengt Sundkler: The cbris-
tian ministry in Africa. Swedish In-
stitute of Missionary Research Upp-
sala 1960.

Bengt Sundklers bok om den (evange-

liska) prästerliga insatsen i den svarta
världsdelen år fängslande och lärorik på

en gång. Detaljer, som endast en praktiker
kan bjuda, tiusar läsaren och belyser sam-

tidigt typiska drag i situationen. Inte
för intet har författaren i åtta år varit
missionär och är nu professor 

- 
teolo-

gisk reflexion och levande erfarenhet stö-
der varandra.

Boken börjar med Afrika-prästernas
kallelse och personliga väg. Frågorna kring
den för inte länge sedan introducerade
>prästvigningen> diskuteras. Religionstjä-
narnas rykte och deras ställning i samhäl-
let behandlas, dessutom dens samarbete

med kateketer och andra medhjälpare. En

särskilt omsorgsfull framställning får den

teologiska utbildningen. Boken slutar med

- 
och kulminerar i 

- 
ett eget kapitel om

en framtida >afrikansk> teologi. Bibeln, så

får man här läsa, är visserligen översatt
till 400 (fyrahundra!) afrikanska språk,
men en annan uppgift, minst lika viktig,
har man knappast än tagit itu med, näm-
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ligen att översätta Kristi budskap till
>afrikanska> och att därigenom )repre-
sentera) Kristus just i Afrike och för afri-
kanerna, Författarens antydningar om den

afrikanska själens särskilda läggning är
lika betydelsefulla som hans påtagliga över-
tygelse om att tron inte kan undvara teo-
logien och att teologien förlorar sin me-
ning, där den inte längre vill mynna ut i
tron. Här ligger rötterna till Bengt Sund-
klers reservationslösa förståelse för katolska
kyrkans missionsverksamhet. Han ger till
och med i ett eget kapitel god orientering
både om den katolska Afrika-missionens
aktuella utvecklingsstadium och om dess

historia. Boken är ett .bidrag till ekume-
niken.

Författaren är klart medveten om ett
Afrika i dag erbjuder världsomspännande
problem, men här i denna bok håller han
sig till >sin> världsdel. Håns kärlek till
Afrika och dess människor talar på varje
sida. Hans vänliga optimism angående den
kristne sakens framgång är smittande.

v. K.

John Henry Newman:
Afologia fro uita sza. Redigerad av

Lechard Johannesson, övers. av Axel
Ljungberg. Stockholm 1960, Lind-
blads. Kr. 17. t0l22t t0.

John Henry Newman har kallats för
den katolske Sgren Kierkegaard. Som denne
hör han till 18oo-talers store. Flans an-
siktsdrag 

- 
bevarade i flera samtida port-

rätt 
- 

förråder stor sensibilitet. Hans för-
fattarskap vittnar om ett känsligt intel-
lektuellt samvete. Både själens ömtålighet
och intellektets kraft talar i den Afiologia

Pro uita sua, där han berättar om sin väg
från anglikanismen till Rom.

I en välskriven inledning sätter Lechard

Johannesson - 
som står som utgivare för

den svenska upplagan 
- 

in Apologia i dess

levande sammanhang, Bokens aktualitet
just i våra dagar framträder framför allt
i det som här säges mellan raderna. Den

store engelsmannen var en ivrare för tron.
Han stannade inte vid att längte, han
ville åstadkomma någonting. Så blev han
en av Oxfordrörelsens initiativtagare. En
viss oro uppstod emellertid i honom, då

den i rörelsen representerade högkyrklig-
heten inte lyckades få biskoparnas fulla
gillande, Newman hade alltför klart för
sig, att biskopar enligt Kristi vilja bör
styra kyrkan. Så drev hans sanningslidelse
honom att söka sig tillbaka till ursprunget.
Studiet av fornkyrkans tro förde honom
genom smärtfyllda tvivel och enträgna
undersökningar slutligen till Rom. Hans
Apologia är på en gång självbiografi och
teologi. Långt ifrån att .tr'^ ett slags pre-
dikan framstår boken som en nykter re-
dogörelse för författarens faktiska andliga
väg. Han, som i Oxford-rörelsen velat för-
nya anglikanismen, såg sig mer och mer
driven mot Rom, för att ändigen 

- 
på

sin litterära verksamhets och sitt infly-
tandes höjd 

- i den romerska kyrkan
igenkänna Kristi kyrka.

John Henry Newman - 
senare ut-

nämnd till kardinal 
- 

kan i flera hänse-

enden stå som vägvisare i dagens problem.
På grund av sin utveckling är han ett le-
vande exempel på vad Vatikan-konsiliet
några årtionden efter hans konversion häv-
dade: att det finns förnuftiga skäl för
att tro. Lechard Johannesson visar sig sär-

skilt angelägen om att betona detta. Det
är väl försvarbart inför kritiskt tänkande
att tillhöra Kristi kyrka. Ja, skulle New-
man ha sagt, detta är det enda som kan
försvaras. Skulle kristendomen inte kunna
stödja sig på klart påvisbara principer, så

skulle tron inte kunna imponera på ett
släkte, som i dagligt umgänge med tekni-
ken lärt sig att uppskatta obönhörligheten
i logiska sammanhang och värdigheten i
att erkänna dem.

Det är en bragd att ha skapat en svensk

utgåva av Apologia. Newmans bok fram-
står som en av vår tids mest läsvärda.
Både utgivaren, översättaren och förlaget
fört.iänar vår uppriktiga tacksamhet.

v. K.
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M ar g i t S a h I i n: Ordets tjänst
i en föröndrad uärltl. Stockholm
19i9, Diakonistyrelsen. Kr.7: J0,

Bokens undertitel rnger innehållet:
Några linjer till ett kyrkligt program. De
två första kapitlen handlar om kvinno-
prästfrågan, resten om modern lekmanna-
insats. När detta publiceras har dr Sahlin
ju redan nått sitt mål och invigts cill
prästtjänst i den svenska kyrkan. Där-
igenom får bokens {örsta del ett mer ret-
rospektivt intresse. Såsom en framställning
av problemet >>Evangelium i en förändrad
värld>> är den ej utan intresse och man
hälsar med tacksamhet att den hållits så

opolemisk som möjligt.
Här och där måste man sätta frågetec-

ken angående sakförhållanden. Det är fel-
aktigt att påstå att >det gudomliga mo-
derlighetsdraget i grekiskt-ortodoxt och
romerskt-katolskt fromhetsliv fått sin per-
sonifikation i Maria> (s. I I ). Teorin att
den gammaltestamentliga synen på förhål-
landet man-kvinna >inte hor till skapelse-

ordningen. . , utan är ett uttryck för den
skevhet syndafallet vållat> är originell
men borde just därför f ramkastas som

hypotes snarare än som en fakrum (s. ll).
Ordet >persona> betyder visserligen >masL>
i klassisk grekiska, men därav får man
inte utan vidare dra slutsatsen att en be-
greppsförvanskning uppstått i kristet tän-
kande angående trinitetsläran (s. 24). En
studie av de tidiga kyrkomötena och fr. a.

de grekiska kyrkofäderna visar att de ej
bara övertog ordet >persona> utan gav det
ett nytt innehåll, när det introducerades i
kristen terminologi.

Vad man också saknar är en förståelse
för den kritiska inställning som finns till
problemet kvinnopräster bland en icke
ringa del av de kyrhsamma inom samma

kyrka som dr Sahlin tillhör. Boken kan
därför knappast bidraga till rtt utjämna
motsättningarna mellan de båda lägren.

I den andra delen talas om evangeliska
atademier, stiftsgårdar och >evangeliskt
ordensliv>. Det är mest informerande och
intressant att ta del av. Hänvisningarna
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till vad som görs i andra kyrkor är delvis
rätt fragmentariska, men boken åsyftar ju
också huvudsakligen svenska förhållanden.

Lars Rootb SJ

David HedegLrdl. Är barn-
dofet bibliskt? Stockholm t9 J 9, Dia-
konistyrelsen. Kr. J: 

-.
Föreliggande korta skrift (9i s.) är en

uppgörelse i samtalsform mellan luthersk
statskyrkosyn och frikyrkliga, framför allt
med dem som ej accepterar barndopet.
Den är lättläst och stimulerande.

Vissa uttryck förutsätter kännedom om
frikyrklig terminologi. Så förvånar man
sig kanske att Hedegård inte vill att vi
skall >>följa Jesus i dopets grav> (s. l2)
när han kort därefter citerar Rom. 6:4
(s. ll). Men det gäller här just den of-
fentliga bekännelsen som för vissa frikyrk-
Iiga måste f öregå dopet. I sin polemik mot
detta går han nog far långt när han (s.

l3) påstår, att det inte finns ett enda

exempel på hur en människa först blir
döpt på nytt och sedan döpt och intagen i
församlingen (jfr Apg. 10:47), Bugges

citat (s. 2l) att dopet åstadkommer en

verklig inre förnyelse står i kontrast mot
den ortodoxare luthersynen på arvssynden
(s. 41).

Kapitlet >Dopet, församlingen och stats-
kyrkan>> är av särskilt intresse, då Hede-
gård här tvingas att framlägga ett all-
mänt kyrkobegrepp, Till att börja med
ser man med glädje hur ense en katolik
kan vara med vad han säger. Men så på
en gång, när han börjar komma fram till
en sammanhängande syn, så tar det plöts-
ligr slut, här är folkkyrkan, ej etr ord
om hur den kom till och var den hör
hemma i det större sammanhang han re-
dan skisserat fram. Men han har åtmin-
stone lagt grundvalen till en diskussion
som är synnerligen nödvändig och skulle
kunna bli givande.

I övrigt måste man nog beklagr att hans

auktoriteter för olika bibeltolkningar här-
rör sig från en så begränsad krec: Det
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måste vara riktigt ty så säger Pontoppi-
dan, Spener, Engström, Luther. Nödvän-
digheten av att anlita auktoriteter eller
tradition framgår tydligt av hans fram-
ställning, men varför vara så sparsam med

kyrLofäderna och de tidigaste kyrkomö-
tena?

Lars Rootl: SJ

Peter F. Anson:. Tlse Her-
mit of Cat lsland. London 19i8,
Burns and Oates. 21 s.

Den 26 juni 1956 avled på ett sjukhus

i Miami, Florida, monsignor John Cyril
Hawes, vilken i livet varit mera känd som

>fra Jerome>, katolsk missionär och kyr-
kobyggare i tre världsdelar samt slutligen
eremit på en gudsförgäten liten ö i Ba-
hama-arkipelagen. Hans säregna men på

välsignelse rika levnadsbana ansågs redan
under hans livstid böra bringas till offent-
lighetens kännedom och den kände engel-
ske författaren Peter Anson åtog sig att i
samarbete med fra Jerome skriva dennes

biografi, vilken nu föreligger med ovan-
stående titel.

John C. Hawes föddes under drottning
Victorias regeringstid och denna tidsålders

eklekticism kom att i hög grad prägla
hela hans liv och verksamhet både som

prästman och arkitekt. Hawes hörde ur-
sprungligen till en 1ågkyrklig anglikansk
medelklassfamilj i Richmond, men under
studieåren vid olika arkitektskolor i Lon-
don kom han i intim kontakt med the
High Church och den anglo-katolska rö-
relsen, vrrs starkt katolicerande guds-

tjänstbruk kraftigt influerade hans livliga
inbillningskraf t och romantiska sinnelag.

Efter några år på prästbanan lät han
prästviga sig inom den anglikanska kyr-
kan och drömde om att i denna återupp-
liva den strängaste riktningen inom fran-
ciskanorden. Siälv praktiserade han den-
nas ideal, då han utan ett öre på fickan
drog runt England och predikade.

Efter en sejour hos de engelska benedikti-
nerna på Caldey Island, vilka senare i sam-

lad trupp konverterade till Rom, hamnade

han till slut som själasörjare på Bahama-

öarna. Där fattade han så småningom det
beslut som över påvliga Bedaseminariet i
Rom kom att föra honom till en över-
given missionsutpost ute i Västaustraliens
öknar, som blev hans hem under tjugofyra
strapatsfyllda men lyckliga år.

Mot sin levnadsafton kände emellertid
Hawes, som för sina förtjänsters skull bli-
vit utnämnd till påvlig husprelat, att han
svikit sina ideal som munk och eremit.
Med sin biskops tillstånd lämnade han så

fOr alltid sitt kära Australien och sin äls-

kade foxterrier Dominie 
- som en äkta

franciskan var Ffawes en stor djurvän 
-och vände åter till Bahamaöarna, där han

ämnade i avskildhet tillbringa sina sista

dagtt.
På en avlägsen ö, Cat Island, slog han

sig ned och byggde på öns högsta punkt
en eremitboning i sten, som kom att lysa
som en fyrbåk över hela ön. Förutom
bland den f.irgade befolkningen på ön ver-
kade den till fra Jerome nu definitivt för-
vandlade monsignor Hawes som missionär

även på andta öar, dit han begav sig på

ofta livsfarliga segelturer i en liten segel-

båt och med en enda trofast gast som

medhjälpare.
Även här fick han glädja sig åt fram-

gångar som präst och se de av honom
egenhändigt byssda kyrkorna fyllas av

alltmer tätnande skaror av konvertiter och
neofyter, men den av honom sökta en-
samheten syntes han icke lyckas med att
finna. Hans dagböcker {rån denna tid är
fyllda av gripande anteckningar om hans

självförebråelser för försummelser i olika
avseenden och de hårda botövningar som

han ålade sig för att tukta sin egensinnig-
het.

Hans anseende som präst och arkitekt
hade redan under tiden i Australien varit
mycket stort, och på de fattiga Bahama-

öarna var givetvis behovet av en man med

hans kapacitet stort. FIan överhopades där-
för med olika uppdrag, från att predika
reträtter till att göra upp byggnadsplaner

t
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för katedraler och kloster, och när han
inte var borta på resor fick han mortaga
besök av biskopar och andre höga andliga
och civila ledare.

Dråpslaget mot hans dröm om det full-
ändade eremitlivet kom när den ameri-
kanslra tidskriften Colliers publicerade en
stor artikel illustrerad med utxikta färg-
foton av honom själv och hans arkitekto-
niskt sett unika eremit-boning. På detta
smärtsamma sätt fick medeltidsdyrkaren
fra Jerome lära sig den erfarenheren, att
eremitliv i det tjugonde århundradet inte
låter sig levas under samma former som
var lämpliga i den helige Franciskus' tid.
Den anonymitet som kräves för den per-
sonliga utplåningen i vår tid uppnås säk-
rast innanför sovsrädernas likriktade för-
studörrar.

l. P.'V(ieselgren

Bertil Broo m6: Ätten Posse.

Studier och undersökningar. Andra
delen li00-162f. Stockholm 1960.
Kr. 20: 

-.
I krigsarkivarien BertiI Broomds mäk-

tiga arbete om Ätten Posse kan läsaren
följa en adelssläkts öden under reforma-
tionens århundrade. Genom en ingående
kännedom om källmaterialer kan författa,
ren belysa släktens förankring i gränspro-
vinsen Västergötland och samtidigr skildra
de enskilda s1äkrmedlemmarnas relationer
till Vasahuset.

Den förste i raden var Axel Posse, en
storgodsägare och lokal förtroendeman,
som stödde Sturarna i deras strider mot de
danska unionskungarna och från sin släkt-
gård Tun vid Vänern vaksamt följde krigs-
rörelserna på andra sidan gränsen. Han
ogillade Sten Sture d. y:s aggressiva åtgär-
der mot ärkebiskop Gustav Trolle och slör
i denna och andra frågor upp på samma
sida som sin frände, Västergötlands lag-
man Ture Jönsson (Tre rosor), och biskop
Hans Brask i Linköping, Posse stödde Gus-
tav Vase under befrielsekriget 1I21 och
upptogs i rådet, men snarr inträdde en
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brytning mellan kungen och provinsmag-
naten, I full konsekvens med sitt tidigare
uppträdande gick Posse emot kungens allr
mera radikala kyrkopolitik. Efter riksda-
gen i Västerås 7J27 gick biskop Brask i
landsflykt. Två år senare ställde sig Posse

solidarisk med västgötaherlalna och små-
länningarna i deras uppror mot den kyrko-
plundrande kungen. Med list och löfren,
som aldrig var avsedda att hållas, lyckades
kungen dämpa oron. Ture Jönsson och
biskop Magnus Haraldsson i Skara måste
fly ur landet, medan Posse utverkade för-
soning med kungen genom en gåva. Efter
detta höll han sig borta från offentliga
värv.

Sonen Knut Posse blev ståthållare i Väs-
tergötland under Erik XIV:s tid och
g.iorde en viktig insats i den nyskapade lo-
kala förvaltningen. Genom äktenskap och
klok skötsel ökade han sina gods i provin-
sen. Han stödde Johan III:s liturgi och ka-
tolicerande strävanden i likhet med flera
andre adelsmän och präster i Skara stift.

Den tredje generationen Posse växte upp
vid hovet, företog utlandsresor i unga år
och utbildade sig till ämbetsmän. Vid bryt-
ningen mellan kung Sigismund och hans

farbror, hertig Karl, ställde sig de flesta
Possarna på kungens sida. Intresset knyter
sig särskilt till de båda kusinerna Jöran
Knutsson och Jöran Nilsson Posse, som

blev Sigismunds nära medhjälpare under
inbördeskriget 1i98. Efter nederlaget vid
Stångebro f0ll de i den omilde hertigens
händer. Deras gods plundrades, och de

tvangs att vara närvarande vid Linköpings
blodbad, dL iyra av deras kolleger bland
rådsherrarna måste böja huvudet under
bödelsyxan endast därför att de varit
kungen trogna.

År 1603 gick kusinerna Posse i lands-
flykt till Polen. Andra släktmedlemmar
följde efter dem, och en liten koloni av
Possar bildades vid Sigismunds hov. Her-
tigen, den nyblivne Karl IX, tog släktens
gods och lösöre i beslag och begagnade
samtidigt tillfiillet att gört upp med andra
oppositionella upprorsmän i Västergötland.
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Banden slets av mellan emigranterna och
de hemmavarande.

Possarna i Polen var livligt verksamma
i kampen mot Karl IX. Den politiskt och
litterärt begåvade Jöran Knutsson tycks
ha inspirerat författaren till en av de vik-
tigaste stridskrifterna mot usurpatorn. Den

fick titeln Hertig Carls slaktarebänk och
trycktes i Ltibeck 1617. Av Possarna i
exilen knyter sig intresset till den främste
i den fjärde generationen, Gabriel Jörans-
son Posse, som blev polsk kammarherre
och flottkommissarie, Liksom flera andm
svenska herrar övergick han till katolicis-
men och hade nära kontakt med svenska

konvertiter. Tre av de svenske martyrerna

- studenterna Henrik Hammerus, Nico-
laus Campanius och Arnold Johan Messe-

nius - bekände före sin avrättning, att
de under vistelsen i Polen blivit väl om-
händertagna av den mäktige Posse.

Först under Gustav II Adolfs tid kunde
några av de landsflyktiSa 

- 
dock inte

Gabriel Posse 
- 

återvända till Sverige.

Genom alla exilåren förblev de svenska till
sinnet, knutna till släkten och fast ro-
tade i hemprovinsen. Genom Broomäs ar-
bete får men en klar uppfattning om i
vilken svår pliktkollission de befann sig.

De älskade sitt land, men det var omöjligt
för dem atr förena fosterlandskärleken
med lo.jaliteten till våldsmannen Karl IX.

Alf Äberg

Collection Cbristas: l. Saint
I gn ac e: Journal sfirituel, traduit
et commentd par Maurice Giuliani
SJ.2. Saint Ignace: Lettres,
traduites et commenties par Gervais
Dumeige SJ. 3. Louis Lalle-
m a n t: Doctrine spirituelle, intro-
duction et notes par Frangois Courel
SJ. 4. Bienheureux Pierre
F a v r e: Måmorial, traduit et com-
ment6 par Michel de Certaux SJ.

Bruges l9i9-1960, Desclde de Brou-
wer.

År l9l4 grundade franska jesuiter tid-
skriften CHRISTUS som ett organ för

bönelivets teologi. Utgivarne har nu ut-
vidgat sin litterära aktivitet genom att
starta en ny kollektion av var för sig

självs$ndige böcker: Collection Chrhtas.
Samlingens f&str fyrr band bjuder på

klassiska kristne texter.
Ignatius >Andliga dagbok> hör till den

religiösa litteraturens mest anmärknings-
värda alster. Anteckningarna, som är ned-
skrivna efter meditationer under tiden fe-
bruari lt44 till februari lt4r, ter sig som

vördnadsvörda vittnesbörd om en stor
människas levnad under Guds ögon. Dag-
boken vittnar å ena sidan om en osenti-
mental nykterhet, som kanske kan choc-
kera vissa fromma själar, men är å andra
sidan så påtagligt buren av Guds närvaro,
ett man begriper att Ignatius hade för av-
sikt att förinta den. En lycklig slump räd-
dade det föreliggande fragmentet från att
brännas upp.

Av de nlra 7 00,0 brev av S:t Ignatii
hand, som blivit bevarade, framlägges här
ett urval på 200 stycken, Samlingen är
därmed större än den för några år sedan

in Biblioteca de Autores Cristianos (Mtd-
rid) sammanställda ( jfr denna tidskrift
xxxvll, tes6" 46 f .).

Den franske översättaren har i nog-
granna inledningar fint insatt varje brev
i dess levande sammanhang. Dessutom hjäl-
per han oss att dra nytta av breven ge-

nom att bifoga en 
- 

tyvirr alltför kort

- 
förteckning över vissr nyckelbegrepp

hos S:t Ignetius,
Den salige Pierre Favre tillhörde den

vänkrets, som i Paris under lJl0-talet sam-

lade sig kring lgnatius av Loyola och som

senare konstituerade sig som >Jesu säll-
skap>>. Favres Måmorial visar oss en av
jesuitordens grundare i andligt samtal med
sig själv; verket ger därmed viktiga in-
blickar i reformationsseklets fromhetsliv.

Louis Lallemant tillhOr 1600-talet. Hans
>>Andliga lära> som efter hans död sam-

manställdes till en bok och här framläg-
ges i ny utgåva, belyser fromhetens )klxs-
siska>> århundrade i Frankrike och står,
med sin betoning av lydnaden gentemot
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den Helige Ande 
- 

docilltö enaers le Saint
Esfrit 

-, 
klart infogad i den ignatianska

f romhetstraditionen.
Som helhet kan den nya kollektionen

varmt välkomnas. Den som söker sund nä-
ring för sin tro får här anvisning på rika
källor. Texterna kan hjälpa läsaren att få
avstånd från dagens iäkt. Troende kristnr
hjärtan vittnar om sin heliga oro
evigheten.

inför

,nt

Jean Colson: La lonction
diaconale aux origines de I'Eglise.
Bruges 1960, Descl6e de Brouwer.
Bfr 69 z 

-.
Denna koncentrerade framställning om

diakonerna i fornkyrkan grundar sig på
primära källor. Den tjänst som Stef anus
och hans medhjälpare enligt Apostlargär-
ningarnas 6:e kapitel började med i för-
samlingen i Jerusalem visar sig utgöra en
del av kyrkans sakrala liv. Medan den
eukaristiska offertjänsten och ledningen av
Kristi hjord tillföll den prästerliga hierar-
kien, hade diakonerna 

- 
för atc tala en

smula förenkl^t 
- 

att väcka Gudsfolkets
funktion. Diakonerna var således både
klart skilda från prästerne ocls hade en
väsentlig uppgift *t fyllt De framstod
som integrerande element i Kristi kyrka.

Jean Colson vill med allt detta inte en-
dast framlägga en lärd kyrkohistorisk stu-
die. Han vill samridigt bidra till den ak-
tuella diskussionen om lekmännens ställ-
ning i kyrkan. Kan inte i dag, så frågar
han, diakontjänsren på nytt bli ett säreger
kyrkligt ämbete 

- såsom i fornkyrkan

tillgägligt även för kvinnor 
- 

vid sidan
av prästadömet? I själva verker finns ett
klart samband mellan fornkyrkans diako-
nat och lekmannaståndet: diakonerna var
utan undantag lekmän. Men 

- 
så skulle

vi gärna vilja påpeka 
- 

det var inte så,

att också lekmännen utan undantag var
diakoner! Med andra ord: skulle diakon-
ämbetet återupplivas, så skulle därmed en-
dast en del av lekmannaproblemet ha lösrs.
Visserligen är det önskvätt, att lekmän
avlastar prästerna och deltar 

- exempel-
vis som kateketer 

- i hierarkiens aposro-
liska verksamher. Men därutöver har lek-
männen 

- alla utan undantag 
- sin

självständiga kallelse i Kristi rike. Jean
Colsons bok f.åtr inte komma oss
glömma detta,

TV.

alt

K.

Friedrich Dessau etz Vas
ist der Menscå? Frankfurt a. Main
19i9, Jos. Knecht. DM r:80.

Friedrich Dessauer framlägger här enkla
antropologiska reflexioner i anknytning till
Kants berömda, fyra frigorz >>Vad kan jag
veta? Vad skall jag göra? Vad kan jag
hoppas på? Vad är människan?> Dess-
utom bjuder den lilla boken på skissartade
framställninger av antropologien, sådan
den utvecklats av en rad äldre och mo-
dernare filosofer, som Dessauer anser vara
särskilt betydelsefulla. Porträtt av de be-
handlade filosoferna höjer bokens värde.
Den är spirituell och lättläst som allt vad
Dessauer skriver.

IY. K.
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