
CREDO
KATOLSK

TIDSKRIFT

ÄRGANG 41

INNEHÅLL

rg3 Sedan sist: Den stora skilsmåssoproceseen i TV
Det inomeuropeiska katolska lekmannamötet

r95 Vad är människanl
aoa Huvudmotiv i samtida katolsk litteratur
ar7 Katolska kyrkan i Sverige rSzo-73

zz4 |eronimo Nadal SJ i Coimbra 156r

Katolsha perspehtiv

zz9 De nya rubrikerna för breviar och mässa

e3r Dachau som vallfärdsort
a35 Litteratur

Willulm Köstd
Helmut Hatzfeld

Jos. Gerlaeh

A. F. Striilsbrg

PRIS KR.5:-



llomlnlkanernils

Nyhet tör året: TPETERS JULKRUBBAD

Storlek A: Stall och 4 figurer
Storlek B: Stall och rz figurer

Kalendrar Jör 196r:

Katolsk Lommekalender
Catholic diary
Katholischer Taschenkalender
S:t Paulskalendern på franska och tyska

QuesruN: rPatrologyrr del III har nu utkommit.

bokhandel

Storlek C: Stall och zz figurer m. m.

DMARIANNES JU LKRUBB*E,', miniatyrjulkrubba med lösa

figurer"

Även andra krubbor i olika typer och prislägen.

Kr. r8:5o

Herders små konstböcker ä kr. 5:5o med engelgk, tysk el. fransk text.

Små pannåer med kristna motiv ä kr. 3:5o.

Stort urval av julkort med kristna motiv.

JulWappsböcker:

GuNNnr, Ver,lgursr: >Vägar till Gudr. Kr" 14:75

JoneNNe Scnwenz: rGlasl. Dikter. Kr. 7:5o
Ar,r Äscnc: rNils Dacke och landsfaderru. Hft. 16:-, inb. eo:-
SvtN Srolrr: lDro-ttning Kristinal. Den svenska tiden.

Josnr Prernn: >Thomas av Aquinor.
Hft. z8:5o, inb. 34:5o
Hfl r3:5o, inb. 18:-

i tre storlekar;

Kr. z5: -
Kr. 5o: *

Kr. roo: -

Kr. 5: *
Kr. 4: -Kr. z:15
Kr. 3: -

Kr. 38: -

Köp e&a julgransljus i Dominikanernas Bohhandel!



SEDÄN SIST

Den stora skilsmässoprocessen i TY

har med allt skäl starkt sysselsatt svenska folket. Från kristen syrrvinkel
betraktad är den djupt upprörande. En gång hette det i Sverige: >Kristus
främst i vår lag.> I de två rätternas domar fanns här inte minsta spår av
kristen syn. Tydligast framgick detta, när äldste lagmannen i hovrätten
skulle meddela sin mening. FIan sade kort och gott, och hans vänliga gam-
malmansansikte lyste upp, att modern borde ha barnet, darför att det nog
skulle få det >litet roligare> hos henne.

Ju mer man grubblar över detta uttalande, dess ohyggligare förefaller
det. Det gällde att avgöra, var en flicka skulle få sitt bästa hem, hos en

otadlig fader eller hos en moder, som i uppseendeväckande former bedra-
git sin make. Det kunde förefalla självklart, att vad domstolen dä har att,
göra år att undersöka den mänskliga och moraliska kvaliteten hos hustrun
och hennes älskare och blivande andre man (han hade tidigare varit gift).
Det framgick med all tydlighet, att älskaren saknade ansvarskänsla: han
insåg inte, att han begått någonting upprörande, han ångrade ingenting,
han visade inte skymten av mänsklig värdighet. Däremot markerades ut-
märkt bra hans nonchalans och allmänna slapphet. Der var alltså full-
komligt uppenbart, att flickan skulle komma att uppfosrras av en yrlig,
naivt njutningslysten och på högre intressen blottad moder samr hennes
bedrövlige älskare. Fadern kunde däremot erbjuda henne trygghet, an-
ständighet, fasra normer och stor karlek. Medan modern tanklöst offrade
flickan för sina förströelser, visade fadern arr han satte flickan först. Hans
livs lidelse var f. ö. ungdomsfostran.

Inför detta val säger en svensk erfaren lagman, att flickan nog bara vill
vara hos modern, ty där får hon det roligare! Han har därmed klart och
tydligt angett den norm, efter vilken han dömer. llan har tydligt och inför
hela svenska folket uttalat, atr det är honom fullkomligt egalt, om flickan
kommer till en moraliskt rutten miljo eller till en moraliskt sund miljö.
Ffan anser det på intet sätt minska moderns kapacitet att ge en god upp-
fostran, att hon är lösaktig.
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Sed.an sist

Nu är att märka, att detta sällsamma resonemang endast gäller sexuella
synder. Om modern hade stulit, skulle saken ha blivit annodunda. Sådant
är komprometterande. Men sexuella snedsprång är förlåtliga 

- 
de händer

ju alla, de betyder ingenting för bedömandet av en människas karaktär,
hur förkrossande de än kan verka på den andra parten.

Det viktigaste är, att barnet får roligt. . .

Det inont euro peiska katols ka Ie ktnanturuötet

i Köpenhamn, den l6-20 sept. 1960, lät de skandinaviska deltagarna under
nägra f.ä dagar livligt uppleva sin tillhorighec till världskyrkan. Köpen-
hamns biskop, Excellens Suhr, framhävde detta i sitt tal vid avslutningen.
Det låg i själva verket en välgörande katolsk familjeanda över hela sam-
manträdet. Vänligheten deltagarna emellan och ivern i sakens tjänst var
smittande.

Som inbjudare för kongressen stod COPECIAL, Ständiga kommittdn
för lekmannaapostolat, med säte i Rom. Ett 100-tal delegater frän 17

europeiska länder och 1t internationella organisationer hade samlats i Dan-
marks huvudstad, som därmed blev skådepla*en för det första Europeiska
mötet för lekmannaapostolat.

Historiskt sett är Europa den världsdel, där kristendomen hittills slagit
sina djupaste rötter. Under 1800-talet blev det till en jordmån för sam-
manslutningar av lekmän och olika former av planlagd apostolisk lek-
mannainsats. Vi påminner endast om Catholic Young Men's Society iIr-
land och Bonifatiusuerein i Tyskland, båda grundade 1849, samt den ka-
tolska sociala verksamheten sedan påven Leo XIII:s ( 1878-1903 ) tid. 19t 1

samlades kyrkans lekmän för första gången till en världskongress. l9i7
följde den andra. Båda avhölls i Rom. Så var tiden inne för en inomeuro-
peisk sammankomst.

Man undvek i Köpenhamn att syssla med den principiella frågan om
Europas ställning i världen och den västerländska kulturens betydelse för
kyrkan som helhet. Ännu mindre gav någon sig i kast med den brinnande
frägan beträffande lekmännens teologiska position i kyrkan. Kongressen
hade en mera praktisk inriktning. Enligt programmet gällde det uatt
tråmja kunskapen om och förståelsen för lekmannainsatsen tvärs över
ländernas och organisationernas gränser och att intensifiera det inomeuro-
peiska samarbetetr>.

Mötet kan betraktas som en klar framgång för Norden. Redan valet av
platsen var mer än en vänlig gest. Der utgjorde ännu ett bevis för att
Skandinavien särskilt beaktas i kyrkliga sammanhang. Viktigare är, att de
nordiska ländernas speciella situation fick prägla föredragens innehåll och
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Sed,an sist

diskussionernas förlopp. I synnerhet till ämnet >indifferentism> hade Dan-
marks, Norges och Sveriges delegater (Finland var tyvirr inte represen-

terat) åtskilligt att komma med. Icke-skandinaviska deltagare medgav
flera gånger spontant, att de lärt sig någonting nytt, att de fått en för-
djupad syn på kyrkans rikedom och uppgifternas omfång. Bland annat
klarlades distinktionen mellan å ena sidan en allmän likgiltighet mot allt
vad tro och religion heter och ä andra sidan en indifferentism sorn för-
svarar sig i uttryckliga ordalag, ja, ibland uppträder med anspråk på and-
ligt monopol. Även när diskussionen rörde sig om vår tids sociala omvälv-
ningar och den förändrade situation, i vilken famil;'elivet befinner sig,
återvände samtalen vid flera tillfällen till den religiösa indifferentismen.

Kongressen saknade inte sina mänskliga sidor. De gemensamma målti-
derna skapade vänskapliga forbindelser. En utflykt till Maalpv kirke gav
deltagarna ett intryck av danskt landskap och påminde dem om gångna
tiders fromhet. En kort bönestund hos Vor Fru i Aasebakken och den heliga
mässan i den moderna Knud-Lavard-kirke i Lyngby förde deltagarna in
i danskt katolskt trosliv av i dag.

VÄD MANNISKÄN?

fnge.t schimpans, hur >intelligent> han än varit, har någonsin låtit sig
Ioroas av frägan om vad han egentligen är. Människan däremot kommer
inte ifrån att fundera över sig själv. Ett växande antal författare fuam-
ställer sig för sina samtida och för eftervärlden i autobiografiska alster.

Ja, i antropologien har människan blivit föremål för en egen vetenskap.
Den tycks varapä sin plats. Enligt Max Scheler vet vi ju >>ännu tämligen
litet om den varelse, som vi kallar för människa>>.l Och Alexis Carrell
talar utan omsvep om vår djupa okunnighet angående oss själva.2

Det hade således sina goda skäI, att Nord.iska Sommaruni.uersitetets l0:e
session 

- 
i augusti månad 1960 pä'Hankg, klippön i Oslofjorden 

- 
tog

upp det antropologiska problemet till behandling. Människan i ljuset aa
t Max Scheler: Die Formen iles Viss.ens unil die Bildung. Bonn 192i.
' Alexis Carrell: Man tl:e utknown. London l93t.P^ svJr.ka, Den okönda människan.

Forumbiblioteket, 19t0,

Än
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Vilhelm Köster Sl

dagens uetenskap, så hade ämnet i all försiktighet formulerats. Frågan var:
vad år människan?

Det är visst inte meningen med Nordiska Sommaruniversitetet att
ovillkorligen åstadkomma resultat, som en gång för alla kan höstas in. I
stället år det samtal som avses. Representanter för skilda fackämnen vill
möta varandra. Stelnade tankevanor skall uppluckras.

Ändå intog Nordiska Sommaruniversitetets 10:e session en klart be-
skrivbar plats. Man kan ge en positionsbestämning. Å ena sidan ville del-
tagarna ingalunda låta sig bindas vid positivistiska förträngningar. Å
andra sidan har under Hankpmötet vissa möjligheter, som ligger i själva
den antropologiska frågeställningen, inte beaktats.

För att skapa en bakgrund för bedömningen samlar vi ihop några aktuella svar på den

antropologiska frågan. Bilden ter sig tämligen brokig.
Anatomen Rudolf Virchow (1821-1902) ansåg, att människan inte är mer än en

kroppslig organism, bestående av levande celler. Han sade sig inte vid en enda sektion ha

hittat någonting andligt. Den själstro, som han bekämpade, har emellertid återupptagits
i modern läkekonst. Psykosomatikerna, även dessa ofta ansedda medicinare, som t. ex.

Viktor von \feizsäcker (f.1886), Viktor Emil von Gebsattel (f. 1s82), säger sig inte
kunna begripa människan annat än som besjälad.

Bland biologerna utnyttjade Ernst Haeckel (1834-1919) Darwins utvecklingsteori för
att jämställa människan med djuret. Hans människouppfattning har ännu i vita dag*
sina vänner. Kinsey-rapporterna exempelvis förutsätter utan all prövning, att människan

vetenskapligt sedd inte är förmer än en hona eller en hanne,t Mot >inte-mer-än-stånd-
punkten>> hävdar emellertid Adolf Portmann (f.. 1897), att biologiska kategorier långt
ifrån räcker till, när det gäller att. gört fenomenet människa begripligt.

Även sociologerna är delade i två läger. Bakom den av angloamerikaner föredragna

empiriska och deskriptiva metoden kan ibland en människotolkning enligt mönstret >inte
mer än> spåras, Människans bundenhet vid gemenskapen betraktas som hennes enda över-
individuella relation, samhällsnyttan som högsta måttstock för hennes värde. Människan
framställes som en hjordvarelse. Max Scheler (1874-1928) däremot kan stå som typ för
sådana antropologer, vilka i människan finner någonting >>evigt>>.

Bland psykologerna har Vilhelm Vundt (1832-1920) gjort ett storartat försök att
äterfön alla mänskliga livsyttringar ända till de högsta kulturformerna pL fömim.rnelse
och l<änsla som grundelement. Hans inställning verkar ännu hos dagens psykologer, var-
emot Eduard Sprangers (f. 18s2) >helhetspsykologi>> och Gordon Villard Allports
(f. 1879) >>personlighetspsykologi>> räknar med överempiriska urfenomen.'

Djuppsykologien vill genomtränga själslivets yta. En ridå skall liksom lyftas. Upple-
velser, bortträngda till eller nedsjunkna i det omedvetna, skall avslöjas som egentligen
verkliga. Sigmund Freud (18t 6-1939) f äster sig vid sexualiteten, Alfred Adler
(1870-1937) räknar likaledes med förborgade inriktningar hos individen, Carl Gustav

Jung (f. 1875) utglr från >>arketyper)>, som enligt honom härstammar från ett kollek-
tivt omedvetet. Det är sant, att vissa pessimister i sista hand inte menade sig kunna

-" 

Aff..d c. Kinsey, \rardell B, Pomeroy, Clyde E. Martin: Sexual bebauior in the
bamam male. Philadelphia London 1948. PA svenska: Kinsey-rapporten, Mannens sexuella
beteende. Stockholm 1949. 

- 
Sexual bebauior in tbe hurnan fernale. Philadelphia Lon-

don 19J3.t ;fr K. B. Madson: Moderne psykologiske teorier. Köpenhamn 1960,
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Yad är rnönnishan?

finna någonting bakom medvetandet. Människan her jämförts med en degenererad ros.

Plockar man bort blommans blad ett efter ett, full av förväntan på ett öga bakom så

många ögonlock, finner man 
- 

så förkunnade Rainer Märia Rilke (187I-1926) 
- 

inte
någonting alls. Men djuppsykologien är faktiskt en landvinning. Det saknas inte län.gre

försök att befria den ur empiriens begränsning. Ludwig Binswanger (f. 1881) har som

psykolog fätt, ny* tankeställare av en existentialistisk filosofi. Albert Görres (f.1918)
har kommit på nya grepp i själsbehandlingen genom att ta den kristna religionen på fullt
allvar även inom terapien.u

Deterministiska historietolkningar vill på olika sätt. binda den historiska processen vid
en nödvändighet i stil med naturlagarnas. Dagens ryska historiker betraktar såsom goda

lirjungat av Karl Marx (1818-1883) allt ideellt som epifenomen till materien. Oswald
Spengler (1880-1936) jämställer kulturerna med biologiska organismer, som växer fram,
slår ut i blom och vissnar ner. Gamla religioner 

- 
exempelvis egyptiernas 

- 
låter män-

niskan vara beroende av stjärnorna, av nyckfulla makter eller av ett obönhörligt i för-
väg fastlagt öde. De fOrbigår därmed människans frihet på ett liknande sätt som vissa

bland dagens historiefilosofer. Men allmänt erkänd är determinismen ingalunda. Enligt
Hegel (lzzo-1831) är förnuftet den drivande kraften i utvecklingen; historien består i
sista hand i *t. Geist kommer till sig själv. Verner laeger (f. 1888) prisar både den klas-
siska grekiska diktningens klagan över ödets blinda makt och filosofernas proklamation
av människans värdighet som humanismens uppkomst. Arnold Toynbee (f. 1889) ser

kulturernas skiljeväg, där människan känner sig ställd inför den frågan, huruvida hon
gestaltar eller kanske endast gestaltas. De bibliskr författarm är eniga om art det är
människan, som bör göra och som gör historia.

Bland diktarna kan en liknande tudelning konstateras. Hos Pär Lagerkvist (f. 1891)
framstår människans storhet som ett sken. Människan avslöjar sig inför dvärgen som
glupsk, elak, beroende av låga drifter. Albert Camus (1913-1960) vill hederligt leva vid
avgrundens rand. Han revolterar mot verklighetens av honom påstådda absurditet 

- 
vilket

dock förutsätter åtminstone iddn om någon mening! Hos Paul Claudel (1s68-19tt)
däremot löser sig lidandet liksom i tårar. Han är ett saligt gråtande barn. Bakom den
upplevda bristfälligheten anar han härligheten. Han påminner oss om Dante Alighieri
(126t-1321), enligt vilken det är kärleken, som styr solen och stjärnorna. Graham
Greenes (f. 1904) figurer är oroade av någonting gudomligt, som 

- 
fastän ogripbart --

ändå ter sig som både verkligt och verksamt.
Bland filosoferna tolkar sofisterna (400-talet f. Kr,), David Hume (1711-1776),Im-

manuel Kant (1724-7804), om än på vitt skilda sätt, människan som eD varelse, som all-
tid är inlåst i empirien. Martin Heidegger (f. 1889), Platon (427-347), Thomas av
Aquino (122t-1274) ser henne 

- 
i olika grader 

- 
öppen för realiteter, som ligger

bortom empiriens råmärken.

Utan att skilja mellan uttryckligen utarbetade människotolkningar och
sådana, som förblivit mer eller mindre underförstädda, har vi därmed
fått ihop en liten mönsterkarta över olika sätt att se på människan. Stän-
digt avtecknar sig mera empiriskt betonade tänkesätt mot sådana, som inte
vill stanna vid en naken erfarenhet. Eller mera preciserat 

- 
på flera om-

råden har ett noSgrannare hänsynstagande till fenomenen fört till att
äldre ståndpunkter övergetts. Verkligheten visade sig vara mera inyeck-

6 Albert Görres: Methoile und Erfabrungen iler Psycboanalyse. Mönchen 19J8.
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lad än vad man hade tänkt sig. Sakförhållandena tvang till en revision av

positioner, som tett sig som patenterade.

Naturvetenskapernas och teknikens uppsving i förbindelse med filoso-
fiens stora systembildningar kom 1800-talet att satsa på människan. Lfn-
der senare tid har händelserna både medfört en växande besinning och

framkallat en djupare insyn. Medan människan å ena sidan på grund av

omständigheternas reella utveckling har blivit mera blygsam, har hon dock

i sitt inre upptäckt dimensioner, som inte kan passas in i en ren erfaren-
het. I och med att hon blivit klenare, har hon i själva verket blivit större!

Nordiska,sommaruniversitetets Hankpmöte ga.rr ett nytt bevis pi detta.

Ståndpunkter enligt mönstret >>inte mer än> hade svårt att finna jord-
mån. Något önsketänkande fick aldrig slå igenom. Visserligen kände en-
skilda deltagare sig i jämförelse med gångna släkten tämligen upplysta.
Men åtskilliga var annorlunda stämda. Professor Paavo Siro (Åbo) gick
kanske längst, då han i all enkelhet visade sig övertygad om att män-
niskans gränsmedvetande är en gradmätare för hennes andliga vitalitet.
Även den grekisk kristna kulturtraditionen såg sig tillerkänd rösträtt, när
det gällde mötets stora fråga: vad år människan?

Flera av diskussionerna blev till äkta dialoger 
- 

så att Platon själv
kunde ha blivit glad, om han nu hade kunnat vara med. Flumanisterna
var i god form. De var medvetna om sina områdens egenart. En för huma-
nistiska vetenskaper främmande >exakt> metodik kunde inte imponera
på dem. ,Svend Erik Stybe (Köpenhamn) sade klart ifrån att kvantfysi-
kaliska principer knappast kan ha någon avgörande betydelse, när det
gäller antropologiska problem. Professor Tord Ganelius (Göteborg), mate-
matiker till professionen, garr ett gott exempel på hur en representant för
den exakta vetenskapen par pråfärence kan bidra till en antropologisk
diskussion. Han visade sig lika medveten om sitt områdes möjligheter som

om dess behov av att kompletteras. Enligt honom kommer matematikma-
skiner, om än både förvånansvärda och oumbärliga, aldrig att undan-
tränga människan. En maskin kan inte ta initiativ. Den kan inte engagera
sig, den är utan lidelse. Den kan visserligen göra människan tjänster, men
både för att komma till och för att fungera kräver maskinen människans
målsättande intelligens och hennes levande intresse. Även logiken fann
sina försvarare. Arild Hvidtfeldt (Kokkedal) varnade för att betrakta
primitiva folk som >prelogiska>. Tänkandet tycks höra till människan,
förnuftet är konstitutivt för henne.

Det är sant, att då och då en onödig anspråkslöshet gjorde sig gällande.
När frågan uppstod, huruvida olika detaljvetenskaper i längden kanske
kommer att konvergera till en allmänt godkännbar människouppf.att-
ning, visade diskussionsdeltagarna sig tveksamma. Är människan god eller
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ond? Har hon en själ eller ej? Är hon en gemenskapsvarelse eller en en-

störing? Dessa och liknande frågor har under historiens lopp besvarats på

vitt skilda sätt. vi kan inregistrera svaren, men 
- 

så var pä Hank6 många

benägna att tro 
- 

vi förmår inte integrera antinomierna till en omfat-
tande syntes. Då jurister och kriminologer drev pessimismen ännu längre,

i det att de ville frånkänna människan friheten, blev de emellertid inte
utan motståndare. Det var framför allt den unga generationen, som brot-
tades med den tvångströ)a, i vilken determinister ser människan inspänd.

Nu var det i allt detta en punkt, som ger anledning till en viss kritik.
För att säga det med ett ord: tänkandet, fastän uttryckligen tillskrivet
människan, blev inte använt till dess fulla möjligheter. Den antropolo-
giska frågan, ehuru tematiskt framkastad, fick inte verka med allt den

är. Man hade faktiskt kunnat begagna frägan själv som måttstock för sva-

ren. Märkligt nog bär den antropologiska frågan ett villkor för svarets

värde i sig. Ett minimikrav för en god lösning av det antropologiska prob-
lemet kan härledas ur själva problemet.

Den antropologiska f.rägan är i själva verket särartad. Ty människan
förekommer två gånger i den. Det är 

- 
sise6 i alla andra fall 

- 
hon,

som ställer den. Men här är det 
- 

till skillnad frän andra tillfällen -samtidigt hon, som är frågans objekt. Därför skiljer sig denna fuäga f.rän
andra. Den är liksom känsligare än andra frägor, när det gäller svarets
tillräcklighet. Det fått, pä vilket ett svar kan förmodas, år hår från början
trängre avgränsat än vad eljest är fallet.

Enfräga står alltid i en dubbel relation. Den har ett subjekt, så att säga

en bärare. Någon måste ju ställa den. Och det finns ett föremål, på vilket
frägan riktar sig. Den frågar ju efter någonting. Den har sitt objeht.

När ett misstag uppstår, har en diskrepans smugit sig in i relationen till
objektet. Svaret är inte rätt. Det svarar inte mot verkligheten, fastän det
kanske någorlunda svarar pä frägan. Även om någon våldför sig på objek-
tet 

- 
om han f<;rbigår det mot sitt bättre verande 

-, 
kan dock frågans

relation till frågeställaren förbli alldeles ostörd. Som regel medför en orim-
lighet i forhållandet till objektet inte genast en brytning i frågans och
svarets förhållande till det frågande subjektet.

Just här utgör den antropologiska frägan ett undantag. Ty frågestäl-
laren är nu själv föremålet. Subjektet och objektet koinciderar. Människan
trägar och ifrågasättes. Om vi ger ett otillräckligt svar p& trägan om oss

själva, blir diskrepansen i frågans förhållande till objektet sålunda sam-
tidigt en diskrepans i frågans förhållande till subjektet. Den kommer atr
ligga inom oss själva. Ett felaktigt svar på frägan, vad människan är, med-
för en disharmoni mellan människans ord och hennes verkliga vara.

Eller, för att nu tala positivt, den antropologiska frägan ger redan som
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fräga en viss vägledning för svaret. Genom sig självt ger problemet ett
bidrag till sin lösning. Den bär åtminstone ett kriterium för lösningens
kvalitet i sig. Frågan är ju en livsyttring av den varelse, sorn frågan gäl-
ler. Givetvis är det ob;'ektet, som reglerar svaret. Men här har samtidigt
subjektet en reglerande funktion. Det är ju objektet. Hur svaret än skall
forma sig, bör det rymma den möjlighet, som i frägan redan förverkligats:
att människan är en varelse, som är nyfiken på sig själv.

Eventuellt vore det en givande uppgift för vära tekniker att försöka
konstruera en apparat, som skulle reagera, när någon motsäger sig själv.
Den borde ge ett utslag, så snart tänkandet gått vilse. Den skulle visa rött,
ifall en kontradiktion skulle förekomma. Måhända går det inte att bygg,
denna maskin. Men det kan vara frestande att föreställa sig den.

Skulle >motsägelse-maskinen> matas låt oss säga med Virchows svar
på den antropologiska frägan, så skulle den reagera våldsamt. Ty att fläga
efter det egna jaget ingår helt enkelt inte i ett cellkonglomerats förmåga.
Människan kan alltså inte vara det som Virchow antog henne vara; hon
måste vara mer. Virchows svar rymmer inte, vad den lärde mannen själv
gjorde, då han undrade, vad människan egentligen är. Motsägelse-maski-
nen skulle visa rött för honom. Antagligen skulle den göra sammalunda
inför åtskilliga lösningar enligt schemat >inte mer än>. De lider ju av det
felet att ta en del för helheten.

Den antropologiska ftägan avslöjar sig sålunda vid närmare påseende

som farlig. Den är inte lätt att umgås med. Ändå kan den bli frukt-
bärande. Specialvetenskaperna kan tillgodogöra sig dess egenart för att. pä
ett särskilt sätt få sina områden belysta. Läkare, sociologer, filosofer ser
på människan frän olika sidor. Fackidkarna har var sitt svar pä frägan,
vad hon är. Men deras varierande resultat skall passa ihop och komplettera
varandra, når alla håller sig öppna för den vägledning, som själva den
antropologiska frågeställningen ger.

Denna f.räga år enastående. Den samordnar olika fackområden utan att
deras självständighet lider därav. Det handlar här inte om något sak-
främmande a priori, som skulle avklada vetenskapen dess metodiska
stränghet. Tvärtom är det utgångsfrågan, således en av forskningens
oumbärliga principer, som här innebär ett särskilt a priori. för alla svar,
som kan tänkas. Själva den antropologiska frägan har enande kraft. Så

är det antropologiska problemet ovanligt lämpat för kontakter tvärs över
fackområdenas gränser.

Den kritiska reflexionen kan sammanfattas i att Nordiska Sommaruni-
versitetets l0:e session har forbigått den lockande metodiska möjlighet,
som ligger i själva den antropologiska frågeställningen. Ingen bland del-
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tagarn^ tycktes avstänga sig mot den. Men inte heller någon gav sig i kast

med den.
Därmed är positionen bestämd. Specialister fick kontakt med varandra,

människor möttes. Men tema-problemet kom inte till sin fulla utveckling.
Sakområdena sammanfördes i mindre grad än vad som varit möjligt.

Nordiska Sommaruniversitetet förråder på sitt sätt, i vilken situation
dagens vetenskap 

- 
och dagens mänsklighet 

- 
befinner sig. Landvin-

ningar i forskningsresultaten ledsagas av rådvillhet angående förutsätt-
ningarna. En i progressiv takt framskridande ökning av detaljkunskaperna
kommer människan afi förlora översikten. Upptäckterna överväldigar
henne, så att hon försummar de metodiska principer, som kan hålla ihop
mångfalden av nyförvärven. Eller 

- 
något som är detsamma 

- 
hon

glömmer sig själv, Ty metoden är inte någonting annat än aktiviseringen
av det, som hon är. I metodfrågan återuppstår den antropologiska frägan
i förvandlad gestalt.

Visserligen måste forskningen åstadkomma resultat. Det gäller att f&
grepp om objekten, att erövra världen. Men människan bör h&lla trädarna
i sina händer. Det måste vara hon, som styr. Det är i metoden, som hon
både lever och hävdar sig. I metoden förblir hon alla tings mått! Det gäl-
ler således att besinna de första metodiska principerna för att behärska
specialforskningens yttersta förgreningar. Frågan återstår: vad är män-
niskan?

Vi.lbelm Köster Sl

Vad är en människa, att du gör så stor sak av henne, min Gud!
Huru skulle en människa kunna hava rätt mot Gud?
Vill han gå till rätta med henne, så kan hon ej svara honom på en sak bland tusen.

Han som är så vis i förstånd och så väldig i kraft, vem kan trotsa honom och dock
slippa undan!

Människan, av kvinna född, lever en liten tid och mättas av oro, lik ett blomster växer
hon upp och vissnar bort, hon flyr undan såsom skuggan och har intet bestånd!

Iob
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HUVUDMOTIV I SÄM_
TIDÄ KATOLSK LITTERÄTUR

Helmut H*zfeld är professor vid The Catholic University of America
i Vashington och räknas som en av samtidens stora romanister och
litteraturhistoriker. Han har skapat en ny metod för litteraturforsk-
ningen genom sitt parallellstudium av dikt och samtida konst. FIan
har kastat nytt ljus över den stora spanska mystikens litteratur-
historia. Han har skrivit det bästa sammanfattande arbetet om mo-
dern fransk litteratur. Slutligen är han den romanska stilforsk-
ningens grand old man.

Följande artikel motsvarar ett föredrag, som professor Hatzfeld
höll inför den tyska katolska akademin Götres-Gesellscbaft iLr 19t9.

1

m man frägar sig, vad som internationellt sett lever kvar och i vära
dagar fär sin fortsättning av den katolska litterära renässansen i

början arr 1900-talet, så bör man lämpligen utgå inte från denna littera-
turs kvalitet utan från dess centrala motiv. Ty dessa visar också hos för-
fattare av sekunda ran8, vad det är som i dagens katolicism är särskilt ak-
tuellt. Om man också tar med dessa mindre betydande förf.attare, häpnar
man över 

- 
för att nu till en början nämna några namn 

- 
hur efter

de stora fransmännen Claudel, Pdguy, Mauriac, Julien Green, Bernanos
redan en beaktansvärd yngre generation har ryckt upp med namn som
Paul Andrd Lesart, Michel de Saint Pierre, Gilbert Cesbron, Maxence van
der Meersch, Simonne Jacquemard, Antoine Giacomelli, B6atrix Beck,
Roger Bdsus, Bruno Jay-Lussac, Joseph Majault och schweizaren Maurice
Zerrnatten. I Tyskland har efter Gertrud von Le Fort namn som \trerner
Bergengruen, Elisabeth Langgässer, Stefan Andres och Heinrich Böll gjort
sig gällande. Den första anglosaxiska generationen (Baring, Chesterton,
Belloc) har följts av Evelyn Vaugh, Bruce Marshall, Graham Greene och
amerikanarna I.-F. Powers och Thomas Merton. I den spanska världen
blev portugisen Manuel Ribeiros skygga ansatser 

- 
som för tanken till

Huysmans och Bloy 
- 

ställda i skuggan av rlya, djårvare grepp hos span-
jorskan Carmen Lefort, spanjoren Joså Maria Gironella, prästen J.-L. Mar-
tin Descalzo, chilenaren Eduardo Barrios och argentinaren Manuel Gälvez.
Även i Skandinavien har norskan Sigrid Undset i svensken Sven Stolpe
fått en eftefiöljarc, vfud att uppmärksammas, och i Italien har Cado Coc-
cioli, Luigi Santucci, Giovannino Guareschi (författaren till Don Camillo-
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böckerna) och Mario Pompilio fört arvet från Giovanni Papini vidare. Den
på franska skrivande ungerske emigranten Bela Just (1906-1954) har
skänkt oss arbetarpräst-romanen Le portefaix de Dieu (1951).

Vad som skiljer den äldre generationen från den yngre, är en större
grad av värdighet i framställningen, vad som framför allt förenar den
med denna är motiven som visar, hur den moderna katoliken rcagerar i
djupet av sin sjäI.

Låt oss som en första orientering försöka redogöra för dessa centrala
temata.

Om jag får döma efter det material jaghar, är de för det första kon-
versionsupplevelsen, för det andra försvarer för kvinnans
värdighet i mariansk mening, för det tredje det klara tolkandet av
det onda som S atans verk, för det fjårde intresset för undret, för
det femte situationsetikens problem med alla de risker, som
framgår ur spänningen mellan dec individuella självsförsvaret i ansvar
inför Gud och kravet på en självhävdelse gentemor gemenskapen.

2

Låt oss börja med de stora diktarnas k o n v e r s io ns u p p I e v e I s e r

- Paul Claudels och Gertrud von Le Forts. För Claudels del har vi hans

direkta vittnesbörd, för Gertrud von Le Forts del ett viktigt kapitel i
hennes roman Das Scbueisstucb der Veronika.

Paul Claudel stod som bekant under julvespern 1886 bredvid en av
pelarna i Notre Dame i Paris; under Magnificat kande han sig träffad av
nådens stråle så direkt och oemotståndligt att hans tro sedan blev inne-
håll, mål och motiv i hela hans liv och hela hans poetiska skapande. Upp-
levelsen fann sitt djupaste nedslag i hans fem stora oden, bland vilka finns
ett som heter Magnit'icat, och där han utropar: >Var välsignad, min Gud,
som har befriat mig från mig själv, du som har gjort, att jag inte söker
min frälsning i mig själv. . . Utan allena i din heliga vilja. . .>

Gertrud von Le Fort har endast gestaltat sin konversionsupplevelse i
romanens stiliserade form. Men den tränger klart igenom när hon i sitt
roman-avsnitt >Der römische Brunnen>> beråttar, hur Veronica och Enzio
irrar omkring i det natdiga Rom, plötsligt kommer fram till Sankt Peters-
domen och ser denna vara helt upplyst, eftersom där en dygnslång an-
dakt äger rum, träder in och Veronica överväldigad kastar sig ned inför
det utställda sakramentet. Det första sreget till en omvändelse är taget.
Veronica-Gertrud berättar:

I detta ögonblick blixtrade en känsla till i mig, som om jag skulle ha vandrat igenom
hela världen och nu stode inför dess innersta hjärta.
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Ett plotsligt ljus i tillvarons dunkel är den gemensamma upplevelsen för
Claudel och Gertrud von Le Fort; den har också krävt en liknande gestalt-
ning. Claudel säger:

Var hälsad, stora natt, trons stora natt, ofelbara astronomiska natt!
Det är natten och inte dimman som är katolikens hem.'

Gertrud von Le Fort vet, vad hennes professor i Kreis der Engel under-
stryker: >Det är som om kristendomen för kvalificerade intelligenser
skulle ha blivit något, som är otillräckligt>. Men konversionsupplevelsen
har klargjort förhållandet mellan tro och verande för henne, och nu kan
hon (Hyrunen an die Ki.rcbe) bedja:

Du bjuder mig att släcka mitt enda ljus
och bjuder mig att åter tända det på nattens mörker.

FIon gestaltar också liksom Claudel det inre pingstjubel, som hon blivit
delaktig ay ef.ter år av sönderslitande tvivel. Claudel sjunger:

Jag hör min själ i mig som en liten fågel, som fröjdar sig,

helt allena och beredd till flykt som en jubilerande lärka.

Och Gertrud von Le Fort i en av sina hymner till kyrkan:

Det har kommit över mig som knoppandet kommer över busken,
Det har brutit fram ur mig som rosorna på häckarna.

Denna känsla utlöser emellertid också hos båda diktarna ett radikalt
avvisande av alla moderna filosofer. Claudel säger skarpt, i Magnificat:

Var prisad, min Gud, för att du befriat mig från avgudarna, från rättvisan eller fram-
åtskridandet, eller mänskligheten eller naturlagarna, eller konsten eller skönheten.

T. o. m. den milda Gertrud von Le Fort blir sträng, när hon nu vänder
sig till de falska profeter som bedragit henne:

Hören, I ljumma och förmätna, i andens väderflöjlar . . .
Vi har förtörstat vid edra källor, vi är uthungrade vid edra bord, vi har blivit blinda
vid edra lampor.

Inget offer, som kyrkans barn kan ge för sin tro, blir därför för stort
för de tv& författarna, och båda visar, hur en omåttlig of.f.ervilja ändå kan
föröda de bästa; det finns också en andlig hybris som avvisar Gud. Sygne
de Coufontaine, hjältinnan i Claudels drama Gisslan, försöker rädda den
i Frankrike fångne påven på så sätt, att hon gifter sig med Turelure, tidi-
garc tjänarc i hennes hus, och som under revolutionen har mördat hennes

' Cbo"t d, l'Epiphanie i Corona Benignitath,
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föräldrar: han skall skydda påven. Men äktenskapet blir till ett helvete

av hat, och det kan ifrågasättas, huruvida Sygnes sista gest på dödsbäd-

den innebär, att hon förlåter Turelure. I Kranz d'er Engel låter Gertrud
von Le Fort sin hjältinna Veronica ta risken av att själv leva fjårran flän
Gud för att rådda sin gudlöse fästman Enzio 

- 
hon vill dela också

maximum av elände och övergivenhet med honom. Hon krossas dock av

av att behöva ge avkall på den frälsning som hon just har funnit i kyrkan.
Även för Sigrid Undset blev konversions-upplevelsen litterärt produk-

tiv. Med stor konstnärlig självdistansering har hon kondenserat den i sin

hjälte Paul Selmer, som hon skildrat i två romaner, Gltrnnad'enia och Den
brinnande bu.sken. Den i hednisk humanism skolade Paul Selmer utveck-
lar sig långsamt till katolik trots 

- 
eller på grund av 

- 
sin karlek till

blomsterförsäljerskan Lucy Snippen, trots 
- 

eller på grund 1v 
- 

si11

äktenskap med den outvecklade Björg, trots 
- 

eller på grund av 
- 

att
han i nödvärn dödat Lucys senare man. Han genomgår en hel rad starka
upplevelser: den katolska familjen Gotaas' äkta moral och stora kärlek,
läsningen av mystikern Juliane av Norwichs uppenbarelser, som klart
visar kontakten mellan Gud och människa som verklighet i kyrkan, vidare
upptäckten ay tabernaklet med den väntande Guden, som har tålamod
med syndarna, och slutligen långfredagens ceremonier, vilka vid korsets

avtäckande kommer honom att som verkligheter uppleva personlig skuld,
arvsynd och frälsning.

De ekon av långfredagen och påskliturgien, som tränger in i svensken

Kansdorfs dödskamp i Sven Stolpes roman Lätt, snabb ocb öm 
-, 

antyder,
att liturgin spelat en stor roll i hans långsamma konversion. Kansdorf,
som förlorat sin hustru och är dödssjuk i cancer, driver omkring på kro-
gar och boxningsarenor men upptäcker tack vare en helt på Gud inriktat
konvertit, Katarina, som han tar hand om, den katolska moralens nivå.

Genom bekantskapen med en dominikan börjar han förstå innebörden i
det katolska ordensväsendet och meningen med ett frivilligt offer. I vilken
grad de kyrkans värden, som blev avgörande för hans romanfigur Kans-
dorf, också fick avgörande betydelse för författaren, behöver vi inte
grubbla över. Ty den mångsidige svenske historikern och kritikern Sven

Stolpe, som också gett oss betydande verk över Jeanne d'Arc, Kristina av

Sverige och Frankrikes moderna katolska diktare, har utgett en egen be-

kännelseskriftz Varlör jag bleu katolik. De första ansatserna till hans kon-
version märks emellertid redan i hans autobiografiska debutroman I dödens

uäntrurn, som-man kan tänka på Thomas Manns Zauberberg-skildrar
ett lungsanatoriums fasor men också patienternas religiösa misär och för-
tvivlan 

- 
med ett enda undantag: berättarens rumskamrat, en ung ka-

tolsk präst som för honom avslöjar livets och dödens mening.
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En hybrid mellan dagbok och autobiografisk konversionsroman är den

högst intressanta bok, Tbe seuen Storelt Mountain', som skrivits av Thomas
Merton, som efter att ha studerat vid Columbia University i New York
sedan blev trappist.

Spanjorskan Carmen Laforet skildrar i La Mujer nxteua (lgtr) en bil-
dad spanjorska, Paulina Nives, som konverterar, Hon har under republi-
kens tid emanciperat frän to och moral och betonar detta genom cigarcet-
ter, smink och sandaler men framför allt genom att visa sitt förakt f<;r de

damer som arbetar i Actio catholica. Hon lever tillsammans med Eulogio
i >>samvetsäktenskap,> men funderar nu på att skilja sig för att gifta om sig

med Antonio, som hon verkligen älskar. Heroiskt bryter hon emellertid
med alla sina vanor, ja också med Antonio, när hon genom att läsa religiösa

böcker, genom hjälp av en klok biktfader, Padre Gonzälez, och exercitier
i Karmel kommit tillbaka till en orubblig trol hon har också mottagit
starka intryck av Edith Stein och Charles de Foucauld. Fast besluten att
bli nunna hänvisas hon emellertid av Padre Gonz älez till sin sanna plikt,
vilken ar att 

- 
särskilt med hänsyn till hennes unga son Miguel 

- 
lära

kyrkligt viga sig med Eulogio, som hon icke älskar, och att sedan sätta
sitt hopp till den sakramentala nåden.'Hon lyder rådet och gör, vad som

i den asketisk-spanska traditionen är det enda normala. Hon får sin lön

- 
det framgår arr romanens slut 

- 
i och med den frid som följer av med-

vetandet om att hon nu går i anda och sanning med Kristus. Slutet verkar
på intet sätt salvelsefullt i denna roman av Spaniens nu ledande diktarinna,
som har ett fint öga för var de religiösa värdena ligger. FIon har också ett
erkännande ord för Opus Dei.. Hjältinnans konversion betingas av hennes

klara insikt, äkta offer och förtroende till nåden.

3

Ett särskilt viktigt moment i den katolska förnyelsen är återuppråttan-
det av kvinnans värdighet efter Marias förebild. Gertrud von
Le Fort har klart formulerat detta i sin bok Die Krone der Frau: >Kvin-
nan måste acceptera tanken på ett andligt moderskap, men modern måste

ständigt på nytt återvända till andlig jungfrulighet . . . vilket innebär ett
övervinnande av såväl den jungfruliga som den moderliga tragiken.>>

Detta är exakt vad Violaine, hjältinnan i Claudels L'annonciation fär tpp-
leva. Hon blir utstött och förlorar sin förlovade till systern Mara; hennes

situation är tragisk, men hon går ändå fram mot fullkomligheten och blir
faktiskt en andlig moder för Maras barn, som hon återuppväcker från
doden. Liknande värden kan man finna i Claudels Kantat för tre stärntnor.
Den unga L^et^ lår'gtar efter att få realisera sin naturliga kvinnlighet och
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kan inte vänta på att en man skall famna henne, stark och vild som den

brusande Rhönefloden. Fausta, som av politiska skäl lever skild från sin

make, lär henne, att en öm omsorg rePresenterar en högre kärlek än en

realiserad lidelse. Beata, den unga änkan, lär båda, att först hennes makes

död har kunnat ta bort skummet från kärlekens klara vin och göra henne

helt disponibel för Gud. Den främste Claudelkännaren, Jacques Madaule
ger följande kommentar2: >>Begäret måste bli till öken: ty en av kärlekens

huvudroller är att vålla oss besvihelse, så att vi vänder oss till den enda,

sanna kärleken. I denna hierarki ligger kärlekens allvar och helighet.>
Även här påminner Gertrud von Le Forts uppfattning om Paul Clau-

dels, men den är lugnare, mer statisk, mer harmonisk. Hon urskiljer tre
kvinnotyper, som inte går över i varandra utan förblir sig själva och har
egenvärde. Hennes flicktyp, uirgo, är inte den ogifta kvinnan utan den

kvinna som lever i omedelbart förhållande till Gud, full av offerberedskap,
renhet och kraft mitt uppe i sin svaghet. Blanche de Ia Force, Den sista på

schauotten och Jungfru från Barbey tillhor denna kategori. Gertrud von
Le Forts andra kvinnotyp är sponsa. Hennes uppgift år att moderera,
uppfostra och till Gud föra mannen 

- 
och allmännare talav att f.oradla

kulturen. Därför är i vidare mening Beatrice, Vittoria Colonna, Diotima,
Frau von Stein, Mathilde \[resendonck sponsae. Utan dem skulle Dante,
Michelangelo,'Hölderlin, Goethe och Vagner vara betydligt fattigare. Den
tredje typen, m6ter, har den höga uppgif.ten att garantera generationer-
nas kedja, att bevaka och vårda den, att utplåna sig själv, att tjåna, att
skydda det svaga och hjälplosa. Anne de Vit6 i Hauets ansikte tillhör denna
typ. När hon ställs inför chansen att döda sin ärkefiendes barn, uppstäm-
mer hon hellre en vaggvisa 

- 
en ny, kanske mänskligare Violaine.s

Den franska högsången till jungfrun är en gestalt i Georges Bernanos'

roman Glädjen. - 
Chantal de Clergerie. Hon vill bara vara en spelboll i

Guds händer, utplåna sig, uppoffra sig intill den skamliga död, som låter
Reine framträda som hennes mördares älskarinna. En strängare variant
av virgo-typen möter hos \irerner Bergengruen i flickan från Reval, hjält-
innan i hans novell lungfrulighef. I sin ungdom dödar hon en rysk soldat,
som hotar hennes äktenskap, blir sedan nunna och plågas av tvivel an-
gående sin kallelse. På kulmen av hennes liv kommer ryssarna åter i när-
heten av hennes kloster. Alla nunnor flyr; hon ensam stannar. Ungdoms-
episoden upprepas. Jungfrulighetens värde går nu upp för henne. Besten

dödar henne. Döende mumlar hon triumferande kyrkans ord om Maria:
>Virgo illaesa, virgo intacta.>>

' Daniel-Rops, Jacques Madaule, RP Riquet, Gustafe Thibon: Le coufle cbrötien,
I'amou.r et Ie mariage d.euant l'Eglise, Paris 19i4.t Jfr Maria Eschbach: Die Bedeutung Gertrld uon Le Forts in anserer Zeit, 7948.
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En fransk idealisering av sponsa är Nodmi Artiailh i FranEois Mauriacs
roman Le baiser au löpreux. Denna mönsterhustru tillkämpar sig i ett
tvångsäktenskap med den invalidiserade maken en verklig kärlek till
denne och avstår av trohet mot honom efter hans död från ett äktenskap
med en friare, som hon älskar. Medvetandet om den kristna hustruns vär-
dighet möter också hos Käte Bigner, huvudpersonen i Heinrich Bölls be-

rättelse Und sagte k"ein einziges Vort. Käte rebellerar mot föraktet för
hennes kvinnliga värdighet i ett ekonomiskt förött äktenskap.'F{on säger

till sin make Fritz, vilken hon stundom möter i skumma kvarter, ja bakom
förfallna hus: >Jag är ingen sköka>, hon drömmer om ett kommande liv,
där det inte mer finns något äktenskap, och om ett samhälle, där ingen
man skulle försöka att f.arrrna henne.

För dessa kristna föfiattare finns det principiellt ingen kvinnlighet, som
icke blir realiserad, ty de tror på den gudomliga försynen. Förlusten på ena

sidan är en vinst på den and,ra. Rose ,Rdvoulou i Mauriacs roman Cbemins
de la tner, känner sig övergiven och förlorad, når hon av ekonomiska skäl
sviks av sin fästman. Men denna ensamhet blir källan till ett högt andligt
liv. Agathe i Stefan Andres' berättelse >Hagia Mond (ingående i Das Grab
des Neides) går under på konflikten jungfrulighet-moderskap och förlorar
målaren Olaf Gudvangen, som saknar all förståelse för hennes grubblerier:
>Virginitet och fruktsamhet! 

- 
Betänk, att det ena verkligen är mot-

satsen till det andra, som liv och död, att de lika oblidkeligt följer på var-
andta 

- 
oblidkeligt men också plågsamt.> Där det finns skrupler, är Gud

nårvarande. Detta är moderna katolska författares radikala tes efter Ber-
nanos' enkla demonstration med hans tvä Moucbette-gestalter. Mouchette
II, som våldtas av en skogskarl, dödar sig med ett felix culpa, dårför att
varje form av orenhet är henne olidlig. Mouchette I som tack vare flera
föregående generationer står alldeles främmande för tro och moral, dödar
sin make, då han vill överge henne, av hämnd och skär sedan helt lugnt
halsen av sig. Bernanos' förklaring är den, att hon är besatt av djävulen.

4

Återinförandet av den levande d j ävulen i litteraturen betydde nå-
gonting mycket djärvt, när det gällde att tolka en ateistisk apostasis

existentialistiska och freudianska värld. Den kommunistiska och kapitalis-
tiska mänskligheten ter sig för vissa katolska förlattare som möjlig att
frälsa endast genom ett ställföreträdande of.fer av de få som förblivit in-
takta. Men även dessa hindras här av Satan, som fått allt starkare makt.
Det stilistiska problemet. att. göra denna situation sannolik blev till en

central uppgift. Bernanos fann först den radikala lösningen i sin epok-
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görande roman (Jnder diäuulens sol. Men han insåg, att det var för vägat
att 

- 
med lantprästen i Ars i minne 

- 
s1si163 den helige abbd Donissan

för direkt kontakt med djävulen. Därför har han i sina mognare romaner,
framför alk, i En prästmans dagbok och Herr Oui'ne, valt en indirekt väg,
när det gällt att visa djävulens arbete på den moraliska förstörelsen av
Frankrikes döda församlingar. Ursprungligen skulle den sista romanen
heta >En död församling>.

Den tyska författarinnan Elisabeth Langgässer har efterhärmat Berna-
nos' första man6r och i sin roman Das unauslöschlicbe Siegel inte mindre
än tre gånger låtit djävulen framträda, varje gång i en ny individuell
gestalt. Han vill i den av rent praktiska skäl döpte juden Lazarus Bel-
fontaine förinta dopets kraft. Här har författarinnan 

- 
påminnande om

Graham Greene i hans roman Tbe end. of the affai.r 
- 

gett sig in på farlig
mark, så till vida som hon velat demonstrera vad som icke experimentellt
kan upplevas, nämligen nådens verkan trots alla hämningar. Efter att
djävulen i gestalt av en matros har dödat Lazarus' bigamistiska andra
hustru, kanLazarus äntligen höra nådens rop. FIan gör bot i en fruktans-
värd existens i ett koncentrationsläger och genom ett heligt tiggarliv i stil
med den helige Benoit Labres. Med detta tiggarmotiv har Elisabeth Lang-
gässer infört ett också bland franska föfiattare vanligt efterkrigstema i
sin roman, ett tema som Jean Cayrol har blivit ett slags specialist på.

Medan tiggar- och landstrykartemat för de profana förtattarna betyder
människans yttersta förnedring, betyder det för de katolska f.örfattarna
offer, askes, gudsnärhet efter gudsfrånvaro.

Om Georges Bernanos' försök att skriva en satanistisk roman någonsin
upphunnits av en självständig lärjunge, så är det säkert i schweizaren
Maurice Zerrnattens symboliska roman La fontaine d.'Aråtbuse (19tS).
Här inkarneras djävulen permanent i Ldvy Tinembart och detta på ett
bättre sätt än i Bernanos' Herr Ouine. Tinembart är rik, värd på Les

Flaches, han försöker systematiskt egga upp byn mot prästen abbd Sera-
phin Clivaz, avfolka kyrkan, utlämna ungdomen ät alla laster. Till sist
dömer han prästen, vilken blivit vittne till ett mord som han begått, till
tystnad genom en lögnaktig bikt och utpekar sedan prästen som mördare.
Prästen tar i sin långsamma mognad mot helighet allt som ett offer för
sin hjord och för sin fiende Satan. Tinembart 

- 
pom utpekas av sin

sjuka och övergivna hustru 
- 

Ifu till sist ett femtonårigt tukthusstraff,
vilket bryter ned honom. Detta dock först efter att prästen, utan att
kunna bevisa sin oskuld, dött i fängelset.

För Bernanos-lärjungarna v^r det enklare och lättare att helt enkelt
identifiera djävulen 

- 
på medeltidens siss 

- 
med världen och vårt eget

kött, för att så med ett slags katolsk legitimation arbeta i den vulgäraste
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efternaturalism. Behändigast är här spanjorerna och engelsmännen. Den
argentinske författaren Manuel Gi|vez' roman Miärcoles Santo (>Obras
escogidas>, Aguilar) har till hjälte Padre Solanas, en kopia av Bernanos'
Donissan. Denne stannar trots läkarens råd och trots sitt höga blodtryck
för länge kvar i biktstolen; då de biktande människornas stora synder
ställer honom inför allt för svåra avgöranden, drabbas han av ett slagan-
fall. Den billiga fabeln, att det sista biktbarnet, som förorsakar katastro-
fen, är en kvinna vars kärlek han en gång som ung seminarist undflytt,
och som nu utan att känna igen prästen anklagar honom för allt det hat
och all den bitterhet hon upplevat i ett förfelat liv, spelar ingen roll i för-
hållande till det pessimistiska facit, som biktfadern redan tidigare fått av
sin biktpraxis.

Subtilare har Eduardo Barrios i sin roman El Hermano Asno infört
djävulen i ett franciskankloster, där Fray Läzaro försöker bekämpa sin
kritik och Fray Rufino sin stolthet. Eftersom klostret också sköter själa-
vården i en församling, går kvinnor ut och in i klostret; Fray Rufino, som

redan närmar sig helgonets sfär, tror 
^tt, 

han kan krossa sitt eget högmod

- till den grad lyckas Satan lura honom 
- 

genom att ge efter för köttet,
>broder åsnanr>, och en dag famna en ung flicka, Maria Mercedes. Detta
>helgonetsr> djupa fall kan emellertid inte tas så lätt av klostret och för-
samlingen. På så sätt blir Satan för andra gången segerherre, när den kri-
tiske Fray Läzaro, som är i starkt behov av ödmjukhet, frivilligt tar pä

sig den heroiska lögnen, att det var han som syndat, detta för att i klostret
uppehålla myten om Frays helighet 

- 
vilken ju icke existerar. Denna psy-

kologiskt förfinade ironisering av allvarliga katolska problem har mött
motstridig kritik. Romanen diskuteras nu åter, efter mer än tjugofem år,
till form och innehåll i den spanska fackkritiken, efter att de engelska
konvertiterna vägat sig på att gestalta liknande problem.

Djävulen uppspåras i skotten Bruce Marshalls böcker av världserfarna
präster med en myckenhet andlig humor inte bara i köttet utan också på

predikstolen, i >rubrikerna>, i kyrkkollsten och annorstädes. Father Smith
iThe Deuil, tbe Flesb, tbe Vorld and Fatber Sm.itb räkat ofta in i egen-
domliga situationer, som t. ex. då en gammal matros, som dör på en bor-
dell, förklarar att han omöjligen kan ångra, att han älskat så många vackra
flickor i alla världens länder. Dä frigar honom father Smith, om han
kanske skulle kunna ängra att han icke kan känna ånger över allt detta . . .
När matrosen svarar ja, fär han absolution. Father Smith bekämpar djävu-
len med den insikten, att kyrkan inte kan utdela samma kost till börsmäk-
lare, unga flickor, 'trafikanter och poliskonstaplar; den behöver en ny
synonymik, t. ex. som katekesfråga: Vad är synd? Synd är en medeltida
beteckning för ett weekends-äventyr med en aktris. Men måste också
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kunna släppa de andliga epitbeta ornanti.a för att undgå misstanken för
cantl man bör säga >kyrkanr, icke >vår heliga moder kyrkan>; >barm-

härtigheten>>, icke >den evigt varande barmhärtigheten>; >fastetiden>,

icke >den heliga botens tid>. Då blir djävulen genast lugnare, även om

han fortfarande sitter i rubrikerna och inbillar de enklare prästerna, att de

obetingat måste veta, hur en benediktinabbot skall hålla en pontifikal-
mässa på en duplexfest av andra klassen i närvaro av en kardinalärke-
biskop av ambrosiansk rit. . . Det är kinkigt nog att hålla reda på om de

menlösa barnens fest skall ha färgen rött eller violett, när den inträf.far
på en söndag. . .

I en nyare bok, Satan and Cardinal Campbell (19t9) kontrasterar Bruce
Marshall Nordens moderna katolicism med Söderns ceremoniella. Därför
måste kardinal Campbell tala med en spansk ärkebiskop genom en tolk,
som hela tiden använder formeln: >Hans eminens vill låta hans illustra
eminens förstå . . .> Eminensen Campbell roar sig speciellt med att för-
bluffa den humorfria spanske prelaten med sina d,jårva uttalanden. Han
säger t. ex.: >Jag ftägar mig ofta, om någon av oss ännu kan skratta, när
vi predikar sanningen så illa, att den ofta låter som en hel rad lögner.>>

Eller: när han får se den staty, som rests över skyddspatronen i staden San
Firmin de las Estellas, upplyst, säger han, att elektriciteten är farligare
för tron än filosofen Bertrand Russel. Det är svår,t att följa dessa kritiska
kvickheter, som kommer på löpande band i anslutning till traditionen
från Chesterton; än svårare att bakom dem upptäcka föfiattarens inte-
grala katolicism 

- 
Marshall hävdar nämligen, att han i sina rornaner ren-

sar ut allt som kan misshaga hans biskop; ännu svårare emellertid att till-
erkänna Marshalls humoristiska optimism samma valör som en Bernanos'
eller en Langgässers pessimism 

- 
ds ssn21e förefaller ge en korrekt tolk-

ning av verkliga svagheter i kyrkan och i världen.

t

Intresset 
- 

allvarligt eller muntert 
- 

f<;r mundus, caro, daemonia f.är

sin motvikt i det nya intresse för u n d r e t, som framför allt Lourdes och
Fatima väckt till liv. Lourdes har f.ätt sitt speciella nedslag i en roman
av halvkonvertiten Franz \[erfel, som heter Sången ann Bernadette.

Bernanos' problematiska framställning av undret och de troendes reak-
tion fick ett originellt eko i en 19J6 prisbelönad berättelse av den spanske

prästen J. L. Martin Descalzo, La Frontera de Di.os. När en mystisk figur
Renato ställs i sammanhang med ett kors, som påstås ha rest sig av sig
själv och vidare med en enligt ryktet just avliden dam som återuppväcks
till livet, kräver den av en lång torka hemsökta byn Torre de Mwza, att
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undergöraren också skall framkalla det regn som behövs för skörden, och
att han skall hjälpa till att förvandla byn till ett and.ra Lourdes, så att
en uppblommande industri av produkter för främlingar och turister
skall kunna ersätta skördeförlusterna. När den hygglige och beskedlige
Renato sätter sig emot alla dessa knep, mördas han av de uppretade by-
borna. Han blev en stor besvikelse f<;r Redigor: denne hade trott, att han
skulle kunna locka mer folk till sin lantbruksutställning genom mirakel-
mannen och utropade: >Ja, Spanien har förblivit katolskt land. Det land
som Gud föredrar framför alla andra.r>'Han blev också en stor besvikelse
for klockarens hustru, som sade: >Lucio, du blir i alla f.all sakristan i en
förnämare kyrka.> Och också för klockaren, som gick och mumlade för
sig själv: >En genial id6, kyrkan kommer att bli full igen och kollekt-
bössorna likaså.> Men den gamle kaniken i Irola sade: >Kan aldrig dessa

människor läta vär Flerre vara i fred?> Och läkaren på platsen: >Förban-
nad vare den stund, då den där Renato kom till byn!> Den lilla Maria
Bel6n menade: >Mamma, skall vi nu få en Renato-staty också?> Och vär-
den Luis el Moro tänkte: >Nu skall jag allt hänga upp ett krucifix på min
sylta.> Medan biskopen sade: >Ett besvärligt fall. Gud hjälpe oss!> Den
som anstiftat mordet, är den dominerande figuren >Satrap>, byns Krösus,
gift med kvinnan som uppväcktes från döden 

- 
hsnnss återkomst till

livet hindrade honom att grf.ta sig med sin älskarinna . . . Renato tar emot
d<;den som ett otfer Iör hela den förblindade byn.

tlndrets psykologi intresserar också Gilbert Cresbron i hans rornanVous
uerrez le ciel ouuert (1916). Här liksom i den spanska romanen utgår en
absolut troende författare från de möjligheter som kan ligga till grund
för moderna varianter av undret i Lourdes. I denna roman handlar det
om att den store madonnadyrkaren Michel Legrand, återkommen från
Lourdes, tar anställning som arbetare i Les Ramöges. Han ger en from
flicka i byn, Claire, en medförd självlysande Mariastatyett och väntar se-

dan, att Guds moder också skall uppenbara sig i Les Ramöges för att varna
töretagarna för den himmelskriande synd som ligger i att suga ut ar-
betarna och kalkylera med så stor dödlighetsprocent bland dem. En av

Claires icke troende väninnor, Odette, som vill dra uppmärksamheten till
sin person, iscensätter tillsammans med en yngre broder till Claire, som
heter Titoeil, ett mirakel; då den fromma och exalterade Claire i sin verk-
liga karlek till Guds moder just önskar och hoppas på någonting sådant,
tror hon att hon sett detta som ingen sett, med det resultatet att t. o. m.
Odette bA{ar undra, om inte Claire l alla fall har sett.Immaculata. Claires
extatiska berättelser vänder upp och ned på prästerna och bybefolkningen,
trots att kyrkoherden försöker övertyga Claire om att hon blivit indragen
i em skoj. Men bikter och kommunioner ökar. Trots detta säger biskopen:
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>Det rör sig om de troende som blivit förslöade. Fritänkarna blir genom

Lourdes och Fatima bara ännu mer motsPänstiga och ännu mer uppfin-
ningsrika i sina förtalskampanjer.> Parispsykologen Le Merescot med sina

moderna metoder tror sig genast ha avslöjat barnen som bedragare. Det
är till sist bara Michel, som tror på Claire. Och den dag då Claire, över-
talad av kyrkoherden, tänker bekänna för den stora massan, som bara

längtar efter ett mirakel, och framstå som bedragerska, d'å händer undret:
hon faller i extas och ser, nej, upplever Guds moder, som kommer med ett
mycket viktigt budskap: >Arbetarnas villkor måste förbättras!> Den kri-
tiske biskopen kör till den tomma kyrkan för att samla sig.

6

Eftersom denna roman är skriven av Gilbert Cresbron, som är brin-
nande intresserad av de sociala problemen och här kräver en Mariauppen-
barelse, som inte barai största allmänhet säger: >Gör bot!> utan: >Om-

sätt de sociala encyklikorna Rerutt Nouarum. och Quadragesfuno anno pä

allvar i verklighet, så att kommunismen kan hejdas i västern>>, så bör man

också hänvisa till den roman genom vilken Cresbron blev berömd, Les

saints uont en enfer (19t2). Därmed kornmer vi fram till det sista stora

problemet, situationsetiken, en hållning som blivit till slagord,

som vågar mer än den väger och varken accepterar normetiska eller kasu-

istiska betänkligheter. Bernanos gjorde ingen hemlighet av nödvändighe-
ten av en situationsetik, som är okänd för alla farisder och >bien-pensents>'
eftersom för dem bara finns en ttorrrr, nämligen att skydda sig mot döds-

synder, men som trots detta redan är i Satans klor, därför att hela kristen-
hetens och hela världens öde är dem likgilti * (La grande peur des bien-
pensants).

Redan innan den kyrkliga auktoriteten första gången hade ingripit i
arbetarprästernas problem, såg Cesbron klart, att den heroiske prästen

Pierre, som arbetar i en fabrik i den parisiska slumstadsdelen Sagny och
på kvällarna tar hand om eländiga och nedtyngda medmänniskor, är en

tagg i ögat på kyrkoherden i Sagny. Pierres tragik ligger i sista hand i att
han blir lika litet accepterad av arbetarna som av prästen på platsen. För
att någorlunda gälla som arbetare måste han deltaga i strejker och revol-
ter, dvs. nästan bli kommunist. Men inte ens efter detta förmår han för-
hindra förtvivlade handlingar, brutalitet och självmord. Till sist har han
med hela sitt predikande ändå inte lyckats omvända en enda människa.
Var då det etiska vågstycket att vilja sätta sin tro, sin moral och sin präs-
terliga värdighet på spel i en djärv aktivistisk situationsetisk insats 

- 
legi-
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timt? Ärkebiskopen, som är välvilligt stämd mot abbd Pierre och be-

undrar hans andliga mod, svarar trots detta: uN"jr.
Samma fälla gillras också för abbd Annebault, prästen i den förfallna

församlingen Grötigny i den neo-naturalistiska roman av Roger B6sus, som

fått namnet Cet lcornme qu.is uous aitnait (1913). Den ovana situationen
för prästen år här upprättandet av ett atomforskningsins,titut, vars kom-
munistiska arbetare skrämmer bort byns sista katoliker ftän kyrkan, trots
att direktören beviljat prästen tillträde till institutet. Men denna den

optimistiske prästens alltför stora aktivitet blir till en katastrofal frestelse

för honom. Hans motto blir: >Den individuella orons tid är slut; nu gäl-
ler det att Ådda hela hjorden.> Med denna sociala situationsetik riskerar
han allt: han förälskar sig i dottern till greven på pla$en, motstår nätt
och jämt en sekreterares förförelsekonster och inlåter sig med en bond-
flicka, som sedan dränker sig. Prästen går moraliskt under och ruinerar
sig desslikes i sina försök att tävla med kommunismen. Han dör tillsam-
mans med sin kyrka, av överansträngning och kraftlöshet. Men 

- 
och

detta år ett litet pinsamt fromt slut efter många pinsamt ofromma scener

- 
det fu f.räga om ett slut av den art, som också Gabriel Marcel älskar

i sina dramer: slottsherrns dotter, som blivit nunna, och som bättre över-
vunnit sin kärlek för abb6 Annebault än han sin för henne, kommer att
leva ett liv i botgöring och bön för församlingens återfödande.

I varje fall bryter detta slut staven över abbd Annebaults aktivitet, som

ytterligare överträffas av abbd Salvat i Abel Moreaus roman Le fils de

I'aurore. Denne prästman lämnar sin isolering som trappistmunk lör att
i stället i full aktivitet kunna ägna sig åt utvecklingen av en församling.
Men även han, som mer tror på kartoteket än på bönen, blir offer för en
kvinna, en kokett änka, och återvänder sedan som verklig botgörare till
sitt kloster. Detta litterära slut efter en elegant intrigföring kan inte för-
dölja dec faktum att sedan Bernanos ett visst misstroende råder mot klos-
terkallelsen. Den fromma Chantal i hans roman Gläd.jen vägrar sålunda
energiskt att bli nunna. Kanske kan man här spåra något av atmosfären
från de nya sekulärinstituten.

Trots detta kan varje situationsetik, som försöker slå av på individens
absoluta plikter mot Gud till förmån för skenbart däremot stridande plik-
ter mot gemenskapen, te sig penibel. Bruno Gay-Lussac antyd,er i sin ro-
tnan La ttort d'un prötre, att abbd Riche sedan trettio år egentligen har
förlorat sin tro. Men han skaffar sig en ekvivalent, som han vill göra gäl-
lande vilar på hoppets dygd, i och med att han hjälper maquisrörelsens fri-
hetshjältar, och ännu på dödsbädden överlämnar sin sutan till en ung
fransman, så att denne kan lura sina förföljare och komma undan. En lik-
nande patriotisk etik driver Don Ardito i Carlo Cocciolis roman ll cielo
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e la terra, Don Ardito tror, att heroismen består i det medvetna deltagan-
det i synden, i ett medvetet avståndstagande från heligheten, i ett medve-

tet umgänge med syndarna - 
allt detta vilande på en missförstådd caritas:

han dör för en av Gestapo dödsdomd italiensk frihetshjälte, i och med att
han tar på sig själv ansvaret för sabotaget. I romanen Vincent av Simone

Jacquemart tror en ung flicka, som fått sig anförtrott ett apostolat bland
prostituerade, att hon begår ett heroiskt offer, då hon gör sig av med sin
egen jungfrulighet f.ör att komma på samma nivå som sina systrar, som

hon skall skydda, och därigenom dödar varje skugga av stolthet i sitt eget

hjårta.
Det rent patologiska snuddar man vid, när Guidita, hjältinnan i Carlo

Cöcciolis på franska skrivna roman In citö et le sang (l9rr) av påstådd

karlek till Kristus ger sig åt sin älskade Luciano och sedan dödar honom
för att bevisa, att hon älskar Kristus med en ännu större karlek . . , Den
fabel, som här utvecklas, verkar som en parodi på den helgonförklarade
Maria Goretti, som hellre lat sig dödas av sin egen fästman än hon gav
sig åt honom. I alla dessa romaner arbetar man med ett uppoffrande av
det som icke kan uppoffras. Redan därigenom visar detta slags situations-
etik, hur den katolska konstsektorn blivit anfrätt av freudianism, pan-
sexualism och en sammanblandning av psykoanalysens och biktstolens be-
kännelser.

En mer äkta situationsetik 
- 

självklar redan för Dostojevski när han
låter unga, ihjärtat, rena flickor prostituera sig, som Sonja i Raskolnikoff ,
för att rädda familjen från att dö av hunger 

-, 
finner man då snarare

hos de anglosaxiska konvertiterna. Graham Greene låter i Mahten ocb
bail;gheten inget tvivel bestå angående den nu så berömde >snaps-

prästens>> möjlighet att bli frälst: han är helt bunden av sitt drickande
och gör också sexuell skandal och blir skjuten i berusat tillstånd utan för-
måga att kunna framkalla något slags verklig ånger. Ty ndr det år fräga
om prästerliga funktioner, om att under livsfara ge döende sakramentet
eller att i det bolsjeviserade Mexiko läsa den f<;rbjudna mässan, trorsar han
alla hinder. Han hjälper de andra i ett orubbligt medvetande om sin cha-
racter indelebilh och sin prästerliga värdighet, trots att han själv rrampar
denna under fötterna, i och med att han vadar i dödssynder. Greenes po-
lisofficer Scobie iTbe heart of the matter lägger också den ena synden till
den andra av ansvarskännande men ändå missanbragt medlidande. ,Han

hjälper smugglare och mördare, inleder av medlidande ett förhållande med
en övergiven ung kvinna, Helen, döljer detta av medlidande med sin
hustru Louise till den grad, att han vid hennes sida ovärdigt kommunice-
rar 

-, tills han slutligen överför detta medlidande på Kristus själv och
förgittar sig för att, skyddad mot ovärdiga kommunioner, icke längre
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kränka Kristus. Greenes djårva tes är den, att det onda och det goda hos

en medelmåttig kristen, som lika gärna älskar och sviker, är oupplösligen
förenade, så länge han är bunden vid något slags gemenskap, som tvingar
hans svaga vilja att, ta på sig ett alltför tungt ansvar.

De förtvivlade försöken att skapa kristen gemenskap under lekmanna-
ledning är förenade med alldeles nya moraliska problem och läggs under
kritisk lupp av Michel de Saint Pierre (född 1916) i hans roman Les mur-
Tnures d.e Satan. Idealisten Jean Dewinter, som inte tvekar att ge sin sista

rock åt en fattig, trots att han annars är starkt bunden vid det köttsliga,
sammanför fyra katolska familjer och tre ungkarlar, som bebor ett av de

gamla franska slotten, till en kädeksgemenskap. Alla intar, trors skillna-
den i social position och bildning, gemensamt sina måltider, ber och disku-
terar tvä gånger i veckan under ledning av abbd Muire teologi och egna
problem. Men då på detta sätt familjernas barn blir försummade och Leo,
en ogift bildhuggare, blir en f.ara för kvinnorna, särskilt för madame
Dewinter, medan hans modell i sin tur fascinerar Jean Dewinter, ser de
kyrkliga myndigheterna sig föranlåtna att ingripa. Liksom i arbetarpräst-
rörelsen återstår nu bara valet mellan en sträng omorganisering under
kyrklig och andlig ledning eller katastrof, total upplösning i under-
kastelse under den kyrkliga auktoriteten eller revolt. Trots sina moraliska
brister har Dewinter den rätta sensus catbolicus och underkastar sig 

- 
han

ger upp sitt misslyckade experiment. I stället för att ytterligare riskera
familjen upptar han nu närmast ett föråldralöst barn. FIan kommer inre
mer att betrakta det borgerliga livet som en parodi på Fader vårs bön:
>Ske din vilja>; han kommer inte mer att säga: >Jag föredrar det onda,
som känner sig själv och erkänner sig vara ont.> Med andra ord: Dewin-
ter erkänner sin nu överståndna Sturm und Drang efter gemenskapsfor-
mer, som är omöjliga i den samhällsstruktur vi nu en gång har, som ett
stort misstag.

Någonting både till form och innehåll alldeles nytt år den perspektiviska
situationsetiska äktenskapsromanen Les reins et les crru.rs (1947) av Paul
Andr6 Lesort. Hjälten, Michel Estienne, tvingas ständigt att. fräga om
livets mening. När han ser tillbaka på sitt eget liv, som lät honom från
prästyrket tumla in i äktenskapet och från det lärda livet in i delägarskap
i ett parfymeri, så måste han finna det i existentialisternas mening absurt,
dock med den skillnaden att han tror, att Gud ser detta liv från sin gu-
domliga synvinkel 

- 
på så sätt skull det ändå kunna ha en mening, lik-

som också hans äktenskapliga katastrof. 'Hans egen hustru Andrde har
fått sitt första barn, Jeanine, under förhållanden, som efter läkarnas ut-
sago kommer att föra till hennes död, om hon en gång till blir havande.
Sex år lever Michel asketiskt, tills han en dag faller offer för en sångerska,
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Natatcha, och med oerhörda utgifter för hennes räkning sätter hela sin
ekonomi på spel. Då uppmanar honom Andrde att komma tillbaka 

- 
hon

känner sig bättre, hennes hjärta har blivit friskare. Hon dör emellertid
i sin andra barnsäng, som läkarna förutsagt. Michels mor är förvånad över
att Andrde inte begärt en legaliserad abort. Michel är emellertid stolt och
samtidigt exalterad och kall; han vet bättre besked än kritikerna. >:Som

farisd>, tänker han, >var det hans sak att uppfylla lagens bud men inte
attläta sin vilja upptagas i den gudomliga viljan.> FIan betraktar sig fort-
farande som en människa, som uill yara en kristen och som vet, att Gud
ensam är den som prövar hjårtan och njurar. Denna starka roman har
r'äckt stort uppseende i Frankrike.

Helmut Hatzfeld.

KATOLSKÄ KYRKÄN I SVERIGE
rSzo-7 3

Arne Pahnquist: Die Röm.isch-katholische Kirche in Schraeden

nacb 1781. IL Das Afrostoliscbe Vikariat 1820-1873. Uppsala 19i8,
Almqvist & Viksell. Kr. 4J: -.

\ /ar anmälan av docent Palmquists doktorsavhandling, första delen av
Y hrnr stora verk Die Röntiscb-katholische Kirche in Scbueden nach 17 81

(jfr Credo 19li: 103-109), slutade med ett uttryck för vår livliga förvän-
tan att snart få anmäla även den bebådade andra delen. Denna utkom i
själva verket redan 1918. Att vi ändå först nu recenserar den, beror delvis
på verkets karaktär. Det rör sig nämligen snarare om en diger, mycket in-
tressant men något svårläst materialsamling än en i ledig stil avfattad, över-
skådlig historieskrivning. Författaren framlägger i tryck 

- 
i god överens-

stämmelse med sina specifika syften 
- 

resultatet av idoga, mångåriga
forskningar inte endast i den svenska religiösa toleransens och religions-
frihetens historia samt den katolska kyrkans ställning i Sverige från 1820
till 1873 utan också i den teologiska diskussionen och polemiken i svenska
tidningar och broschyrer under samma period.

För att börja med denna ingående orientering över de teologiska ström-
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ningarna 
- 

den fyller bortåt 140 sidor (s. 161-311), nära på en fjärde-
del av hela bandet 

- 
så ter den sig kanske onödigt utförlig och betungande

för läsaren men är av stort värde för kyrko- och dogmhistorikern. För-
fattaren har gjort rått i att inte begrava dessa rika arkivfynd i sina an-
teckningshäften utan göra dem tillgängliga för alla intresserade. Visserli-
gen är just 1800-talets teologi inte över sig intressant och givande. De då-
tida frågeställningarna ter sig numera i mångt och mycket torftiga samt
svaren oftast trångsynta och på ett föga inspirerat 

- 
eller inspirerande 

-sätt utformade, allt i enlighet med århundradets nära nog allmänna epi-
gon- och övergångsteologi både på katolskt och protestantiskt håll. Vad
Rend Laurentin skriver beträffande den katolska Mariologin på tsOO-
talet, gäller mer eller mindre om all dåtida dogmatik, om man bortser från
enskilda lysande undantag.

>Under denna bedrövliga period, då kyrkan var försvagad och hotad, då hon i många
avseenden led brist på mänskliga hjälpmedel, sker allt genom inflytande ovanifrån; bakom
prestationernas otillräcklighet döljer sig i de flesta fall h0g kvalitet och gudomlig inspi-
ration. Ett karismatiskt källsprång {öregfu den teologiska och litterära renässans som

ännu låter vänta på sig. , . Man har fram{ör sig otympliga och kalla demonstrationer,
dåligt sammanställda citat, lärostycken utan inre halt, utan kärlek och alltför ofta utan
stilistisk talang. . . Det var en epok, då glödande och äkta fromhet närdes av en urvatt-
nad litteratur och av en konst som man kunde fälla tårar över.>>t

Men i rättvisans namn måste också betonas 
- 

vilket även klart fram-
hålles av Palmquist -, ^tt den stora förnyelse inom katolsk teologi, som

kring mitten av 1800-talet tog sin början i legitim anslutning till tidigare,
stora perioder, i någon mån gjorde sig gällande även i Sverige, i synnerhet
genom översättningen till svenska av den berömde Tiibingen-teologen

Johann Möhlers Syruboli.k2, en katolsk apologi mot protestantismen, som
>överallt i evangeliska kretsar framkallade livlig motsägelse,> och >blev
till utgångspunkt för en livlig diskussion om katolicismen och protestan-
tismen i Sverige> (Palmquist). Naturligtvis satte även den högtidliga
dogmatiseringen arr Jungfru Marias obeflackade avlelse och Vatikankon-
ciliets dogmatiska utslag andarna och pennorna i rörelse.

Palmquist äterger i det inledande avsnittet av det omfattande [j;rd,e
kapitlet om De teologiska strid;frågorna (redan rubriken >Tidningspole-
mik och pamflettkrig> anger tydligt, att det inte rörde sig om ekumeniska
samtal ivära dagars mening) >de yttringar som det var fråga om, för att
få en överblick över polemikens f<;rlopp. Detta framträder så till vida
klart, som det utgör ett försvarskrig, där ingen av parterna gav vika på

t Ren6 Laurentin: Court traitö de la tböologie Mariale. Paris 19i3, Lethielleux; tysk
övers.: Kurzer Traktat cler Marianiscben Tbeologie. Regensburg 19i9, Pustet, sid. 109.

' .1. A.Mohler: Symbolik eller framställning au ile tlogmatiska ,notsdtsernd enellnn
Katholiker och Protestanter enligt cleras offmtliga bekännelseskrifter. Nortköping 1843.
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någon punkt. Man upprepade fastmer hårdnackat ideligen samma manö-

ver, som i stridens hetta ofta ändade i kaos.> För att få grepp om de vä-
sentliga dragen i denna polemik, systematiserar författaren här det i form
av tidningsartiklar och tidningsinsändare, pamfletter och andra broschy-
rer föreliggande materialet, utan att närmare gå in på argumentens och
motargumentens struktur, medan en ingående analys företas i ett särskilt
avsnitt, >Teologisk analys>, där de mest väsentliga kontroversfrågorna 

-Den Heliga Skrift och traditionen, Kyrka och ämbete, Tro och gärningar,
Avlat och skärseld, Jungfru Maria 

- 
behandlas i detalj.

Som bandrförare i diskussionen från katolsk sida framträder kyrko-
herden Anton Bernhard. >FIan mötte redan vid sin ankomst i Sverige
(1842) en ogästvänlig polemik . . . Efter tre års vistelse i Sverige var han
beredd att ta upp striden. Utrustad med farhållandevis goda kunskaper
i svenska språket och även i annat avseende väl förberedd, sörjde han
för att fäktningen år 1848 upptogs på flera fronter samtidigt.> Denne
i Sverige uppenbarligen väl hemmastadde elsassare fortsatte sin stimule-
rande insats 

- 
med växlande framgång och växlande kvalitet, men med

outtröttligt nit 
- 

under hela sin verksamhet som kyrkoherde vid S:ta
Eugeniakyrkan i Stockholm (1842-1893). I sin ingående analys av
denna som >tidningspolemik> och >pamflettkrig> hit och dit böljande
opposition mot denne ovälkomne inkräktare i Sveriges religiösa och kul-
turella 

- 
av direkta katolska inflytande dittills oberörda 

- 
idyll förhål-

ler sig docent Palmquist i det väsentliga endast refererande. FIan tror sig
emellertid på den katolska sidan kunna konstatera en mera enhetlig karak-
tär ån på den motsatta, av disparata element sammansatta fronten. Där
kämpade ju bl. a. >strängt lutherska präster och liberala journalister> sida
vid sida mot den katolska faran.

>Redan av det skälet>, skriver författarcn, >att katolicismen i Sverige
företräddes av ganska få män, gestaltade sig de katolska yttringarna för-
hållandevis enhetliga. Katolikerna utgjorde i de nordiska länderna en liten
kämpande minoritet, och deras andliga ledare hade klart för sig, hur vik-
tigt det var i sitt låge att utforma bidragen till kontroversfrågorna så en-
hetligt som möjligt. Betraktar man den katolska teologin i dess helhet,
så fattades inte heller differenserna och de avvikande skolmeningarna.
Beträffande nådeläran fanns det åtminstone fyra huvudriktningar inom
den katolska teologin . . . Man bör också komma ihäg, att de katolska
prästerna i Skandinavien fått sin teologiska utbildning vid olika läro-
anstalter. Visserligen syns det vara omöjligt att ur Hubers, Lichtles och
Bernhards skrifter om rättfärdiggörelsen med säkerhet utröna, om de före-
trädde olika teologiska riktningar. Men det är inte uteslutet, att vissa
nyanser, som man märker hos dem, gick djupare än det kommer till synes
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i deras gemensamma polemik mot protestantismen i Skandinavien.> -Detta citat kan samtidigt tjåna som exempel på docent Palmquists be-
mödande att på grund av analysen framhåva aspekter som är intressanta
från specifikt dogmhistorisk synpunkt.

För oss nutida katoliker i Sverige, som ju sedan två-tre decennier till-
baka lever i en för katolsk tro mera gynnsam atmosfär, måste det inge
tillförsikt att kunna fastställa, att redan den gången denna svaga och
kvantitativt obetydliga katolska representation i landet och denna be-
gynnande katolska aktivitet på det litteråra planet i viss mån verkade
oroande på de gängse vaneföreställningarna om katolsk tro och fromhet
och i inte obetydlig utsträckning bestämde de ämnen som den teologiska
debatten rörde sig om. Vi har här en förpliktande tradition att bygga på!

Särskilt viktigt, inte endast fo. f."lrfrf.-svensk kyrkohistoria utan även
ur allmän kyrkohistorisk synpunkt, och ett vägande bidrag till den reli-
giösa toleransens historia utgör bokens sjätte kapitel Reli.gionsfribetens
problem (s.335-417 ), som utförligt behandlar vägen till tseo års dissen-
terlag och darifrån vidare till dissenterlagen av är 1873. Där blir det tyd-
ligt, att toleransfråganbetråffande den katolska minoriteten spelade en be-
tydande roll vid denna utveckling till större religionsfrihet överhuvud
taget 

- 
åtminstone fram till första etappen 1860.

>Katolikerna i Sverige>, skriver Palmquist, >åtnjöt sedan länge kult-
frihet och en inte obetydlig rörelsefrihet för sitt församlingsarbete. Deras
huvudmål blev nu att få statens rätt att bestämma över de enskildas reli-
gionstillh<irighet upphävt och att fä ett slut på de lutherska prästernas
tryck på de troende som önskade konvertera. Förbudet för medlemmarna
av Svenska kyrkan att bevista katolska gudstjänster hade sedan länge
blivit till en tom formel. Den reella och tillika starkaste vall, som kato-
liker såväl som olika andra minoriteter kämpade mor, var det straff som
lagen stadgade mot avfall frärr den evangeliskt-lutherska rron.>

Författaren undersöker först, >i vilken utsträckning lutheraner gick
över till katolicismen och omvänt katoliker till Svenska kyrkan>, samt
>i vilken mån övergången föranledde lagliga ätgärder. Konvertitproces-
sernas material lämnar upplysning om på vilket sätt de olika partierna
tolkade de gällande lagarna såväl som rättspraktiken; men detta material
måste inordnas i ett vidare sammanhan g, f.ör att vi också kan låra känna
partiernas motiv. Kapitlet behandlar slutligen religionsfrihetens problem
i dess helhet. Denna fråga intog en stor plats i den offentliga diskussionen
och togs ideligen upp på riksdagens och regeringens dagordning>. Med
detta som bakgrund uppvisas >>motiven för de olika ställningstagandena
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mot eller för katolikernas religionsfrihet> samt >vilken roll katolikerna,
i jämförelse med andra krafter, spelade vid avgörandet om religionsfrihe-
ten i Sverige>.

Vad övergången av katoliker till Svenska kyrkan angår, konstaterar
författarenl >Stockholms stadskonsistoriums akter visar, att mellan 1843

och tgz3 i huvudstaden åtminstone tolv katoliker övergick till Svenska
kyrkan, alla till församlingar som sorterade under stadskonsistoriet. Hov-
konsistoriets arkiv innehåller inga uppgifter om sådana övergångar, varav
man nog måste sluta, att i församlingar som sorterade under hovkonsisto-
riet den tiden inga övergångar ägde rum. Mellan 1820 och 1843 fanns 49
sådana konversioner att förteckna. Som vi kunde visa, försiggick dessa

i ramen av en allmän assimilering och kan blott i ganska ringa omfång
tillskrivas en påtryckning från det svenska prästerskapets sida. Redan det
mycket ringa antal avf.all frän katolicismen under ären 1843-73 tyder
på liknande forhållanden som under den föregående perioden, vilket också
bekräftas genom arkivmaterialet.,. Även om man räknar med att en
större procent av de till andra platser i landet spridda katolikerna assimi-
lerade sig den protestantiska majoriteten, rör det sig där uppenbarligen
om tämligen ringa siffror.>

Det är klart, att de katolska prästerna inte kunde vara likgiltiga mot
detta avfall; att de i enskilda fall klagade över olagliga påtryckningar
från protestantiska prästers sida, är inte förvånansvärt. På svenskt håll
däremot 

- 
och det är heller inte att förvåna sig över 

- 
betraktades så-

dana konversioner som den mest önskvärda lösningen av katolikproble-
met. Den relativt stora tolerans som även svenskt-kyrkliga k1s1s11 

-men ännu mer de civila myndigheterna 
- 

i allmänhet visade, berodde
nog till ej så ringa del bl. a. just på den övertygelsen, att anra1,et katoliker
i landet successivt skulle komma att avta till följd av en alltmer frarn-
skridande assimilering av de invandrade katolikernas och deras efterkom-
mande till den allmänna svenska miljön 

- 
en uträkning, som ju i stort

fortfarande håller streck i vära dagar.
Men det fanns ett annat konvertitproblem: övergången av svenska

Iutheraner till katolicismen, och på den vägen skulle Katolska kyrkan
kunna göra mera f<;rblivande landvinningar. Det är sådana konversioner
som striden om religionsfriheten väsentligen gällde.

>>Medan det alltså är möjligt>, skriver Palmquist, >att något så när
fastställa övergången till Svenska kyrkan, syns det helt ogörligt, att fä
tillforlitliga siffror om konversionerna till katolicismen . . . Ett minimi-
antal övergångar under åren före 1860 f.är man ur konvertitprocessernas
akter. . . Ofullständiga notiser i de katolska kyrkböckerna och prästernas
korrespondens låter förmoda, att a^talet var större, men under alla om-
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ständigheter innan 1860 mindre än senare. Under &ten 186l-73 anslöt

sig åtminstone femton stockholmare till den katolska församlingen.>

Därtill kom nog några >hemliga> konversioner.

Vi kan här inte referera författarens ingående redogörelse för alla detal-
jer i de s. k. konverritprocesser som började augusti 1843, dä målarmästa-

ren Johan Oscar Nilsson kallades till förhör inför Stockholms stadskon-

sistorium. - 
fessn6 Palmquist är den förste som behandlar denna process

i detalj. 
- 

Vi vill nöja oss med några anmärkningar till den Process som

ideligen 
- 

och enligt vårt tycke till leda 
- 

dras fram på katolskt håll, i
synnerhet utomlands, som ett förfärande bevis på svensk, officiell intole-
rans mot katoliker: processen mot sex kvinnliga konvertiter, som 1818

dömdes till landsförvisning och sin arvsrätt förlustiga.
Följande fakta är viktiga för en rätt bedömning av saken.

Processen tog sin början inför hovrätten den 4 nov. 1813. >Försvars-

advokaten baron Cederström betonade i en omfattande försvarsskrift, att
en fällande dom måste landa fäderneslandet till vanära. Avgörandet lät
länge vänta på sig. Kung Oscar f var själv i grunden mot en fallande
dom. Mot en sådan arbetade dessutom såväl drottningen som utländska
diplomater. Ecklesiastikministern Henrik Reuterdahl, sedermera ärke-
biskop, skulle helst ha sett ett frikännande, och på hans initiativ krävde
justitiekanslern N. S, von Koch processakterna hem till sig för att läta
dem ligga. Men när riksdagen l8r6-t7 hade avslagit upphävandet av ut-
visningsstraffet, såg sig von Koch tvungen att sända tillbaka akterna;
den 19 maj 18i8 dömdes de åklagade kvinnorna enligt missgärningsbalken
kap. I, $ 3 och kyrkolagen kap. I, $ 2.>

Domen fälldes alltså enligt gällande svensk lag. Det fanns många i
landet 

- 
av olika riktningar och i olika ställningar 

- 
som var missnöjda

eller i varje fall inte helt nöjda med denna lag. Situationen i riksdagen var
emellertid ännu inte mogen för ett upphävande; den klart framträdande
liberala oppositionen i pressen och i riksdagen samt den religiöst motive-
rade oppositionen 

- 
bestående av de individualistiska fromhetsrikt-

ningarna, judarna och katolikerna 
- 

var inte mäktiga nog för att över-
vinna den bestående ordningens försvarare. Men genom dissenterlagen

av 1860 upphävdes bestämmelserna om landsförvisning och arvlöshet och

genom dissenterlagen av 1823 dessutom en hel del andra inskränkningar
av religionsfriheten, så att vi fullt kan instämma i docent Palmquists slut-
omdöme: ,Även om dissenterlagstiftningen av 1873 ingalunda kan anses

som en slutgiltig lösning av frägan om religionsfriheten, är det ändå inte
överdrivet att anse den som en milstolpe i det Apostoliska vikariatets
historia.>>

Sverige var nu en gång under tre århundraden ett lutherskt land. Att
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denna enhet mellan stat och kyrka ansågs och försvarades som en stor till-
gång från bådas synpunkt, kan väl ingen pä allvar vara förvånad över.
Först i samband med den överallt i vädden alltmera framträdande utveck-
ling 

- 
med olika förlopp i olika länder -, som forde till åtskiljande av

kyrkolag och statslag, kunde den tidpunkt intråf.fa, då staten började ge

verklig religionsfrihet åt sina undersåtar. 
- 

Den utvecklingen är ju
mångenstädes ännu inte avslutad. Det finns i själva verket under histo-
riens lopp en tydlig utveckling vad toleransbegreppet och dess tillämp-
ning beträffar; det föreligger inte någon anledning att måta den svenska
utvecklingen med särskilda, snäva mått.

Ännu har vi inte hunnit att säga något om allt det i docent Palmquists
verk som närmast berör Katolska kyrkans inre historia. Även här er-
bjuder författaren ett rikt material, som bl. a. ger en mångskiftande in-
blick i församlingslivet och de agerande personernas, i synnerhet den
Apostoliske vikarien Studachs och prästernas, liv och verksamhet. Det
mä räcka att 

- 
beträffande de delar som vi ännu inte l1a1 rcferr.lra1 

-hänvisa till innehållsförteckningen för att stimulera vära intresserade läsare
till ett ingående personligt studium.

Under rubriken Om tillbah"agången au den Antolska församlingen intill
Viknriatets utbyggande 1820-1843 behandlas i kap. I den avragande
>franska> församlingen 1820-33; prästrekryteringens problem; övriga
orsaker till församlingens avstannande. I kap. 2 tillväxten av det svenska
elementet och församlingens uppsving 1833-43; de enskilda prästernas
roll; Studachs forskningar; Studachs religiösa förkunnelse och kyrkopoli-
tik; svenskarnas hållning och tolkningen av g 16 i författningen.

Under rubriken De karnpfyllda åren 1843-1873 behandlas i kap. 3 den
katolska aktiviteten och de inre motsättningarnal församlingen i Stock-
holm 1843-60; den norska delen av Vikariatet; grundandet av försam-
lingarna i Göteborg och Malmö; församlingen i Stockholm 1860-23. I
kap. I själavårdsproblem; de blandade äktenskapen; barnens religiösa
uppfostran; kyrkobokforingen; den Apostoliske vikariens ansvar för sjä-
lavården.

Vi katoliker i Sverige är docent Palmquist ännu en gång tack skyldiga
för att han framställt också denna andra del av vår moderna historia. Den
är, när allt kommer omkring, inte lysande. Men vi, som är övertygade
om att vår lilla existens ändå inte var och är utan betydelse för den and-
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liga utvecklingen i landet, kan av detta vårt förflutna vinna både lär-
dom och uppmuntran. Ty en är den som sår och en annan den som skör-
dar; vi har sänts att skörda det som vi inte haft möda för, andra har haft
mödan 

- 
och vi har trätt in i deras verk (jfr Joh.4:3t ff).

los. Gerlacb SJ

JERONIMO NADAL SJ

I COIMBRA :156r

-r
leronimo Nadall kallades av många >den helige Ignatius'hjärta>. Han

) var Jesu Sällskaps förste praktiske organisator, dess teolog vid Triden-
tinska kyrkomötet och sextonhundratalets mest berömde katolske peda-
gog 

- 
men för eftervärlden var och är han nästan okänd,

I sin historia om jesuitordens uppkomst och öden skriver James Brod-
rick: >Om vi visste allt om de historiska händelserna, skulle det förmod-
ligen visa sig, att Nadal var en av dessa hjältar som har räddat tron på

den europeiska kontinenten. Men han föredrog alltid att stanna i skuggan
och nu gläder han sig nog över att \ara okand 

- 
t. o. m. för den katol-

ska encyklopedien.> En annan gång kallar Brodrick den store visitatorn
>Jesu Sällskaps outtröttlige vandrars 

- 
ännu outtröttligare än den helige

Francesco Xavier>>; och J. B. Flerman skriver i Jesuitord,ens pedagogik på

sextonbundratalet: >>Jeronimo Nadal kan utan tvivel kallas jesuitordens

andre grundläggare.,>
I hundratals brev från olika länder, som kom till Ignatius och hans

efterföljare som ordensgeneral, Lainez och Borgia, berättas med glädje och
uppskattning om Nadals visitationer. Så skriver t. ex. .;'esuiterna i Vien,
som 

- 
enligt Brodricks charmanta under-statement 

- 
kände sig något

deprimerade till följd ar' pesten, den turkiska belägringen, sunnanvinden
och alltför hårda botövningar, om Nadals vistelse bland dem: >,FIan

visste att trösta de bedrövade på sitt finkänsliga sätt, att uppmuntra de

svårmodiga, stimulera de tveksamma och tygla de alltför nitiska.>>

Vill man riktigt lära känna Nadal, borde man fördjupa sig i prof. Miguel

-' Ttå tdtcare artiklar om Nadals liv och gärning ingår i Cred.o 1954:60-72 och
19JJ:130-137.
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Nicolaus verk leroninro Nadal, Obras y Doctrinas Espirituales och likaså

läsa hans andra bok Platicas Espiritualet del P. leronimo Nadal en Coirnbra.
Det var Miguel Nicolau som hämtade sin landsman Nadal ur den fyra-
hundraåriga skuggan där han gömt sig. Nicolau manade fram honom och
visade vem han varit: ett religiöst geni av glödande intensitet, som full-
gjorde ett livsverk av väldiga mått, vilket 

- 
så mycket som en lekman

kan bedöma 
- 

borde kunna räcka till flera kanoniseringar!
Senare forskningar har visat, att Nadal föll offer för den evige vandra-

rens >yrkessjukdomar> 
- 

han reste ju med båt, till häst, till fots, under
iskalla vintrar, i glödande sommarhetta, genom krigshärjade och av pesten

ödelagda länder, för att introducera de ignatianska Konstitutionerna, för
att grundlägga, förklara och befästa allt som i den helige Ignatius'vision
strävade efter förverkligande. Dessa >yrkessjukdomar> 

- 
häftiga mag-

besvär och senare en angina pectoris 
- 

vi5al ju symptom som är valkända
för vår tid. Inte endast läkare utan även de flesta lekmän känner nu för
tiden betydelsen av dessa plötsl,iga, pinande smärtor. Men en del dåtida
>perfektionister> förebrådde Nadal dessa >stämningaru och noterade dem

som svagheter, ovärdiga ett sant helgon. tltan att närmare gå in på en

undersökning, huruvida någon blev officiellt f<;rklarad helgon till trots
av liknande >temperamentsutbrott>, vågar vi påstå, att nutidens medi-
cinska vetenskap skulle ha diagnosticerat Nadals tillstånd som sjukdom
och mildrat det till den grad att Jesu Sällskap kanske på det viset skulle
ha fått ännu ett stort helgon.

I Platicas 
- 

Nadals föreläsningar i det av honom grundade jesuitkol-
legiet i Coimbra 

- 
uppenbarar han sig som gestaltaren av en >vita nuova)>,

som hos åhörarna skapade en heroisk maftyr- och missionärsanda. Coimbra
blev sextonhundratalets källa av of.f.ervilja och visdom.

Den unge jesuitorden krävde av sina medlemmar, att var och en skulle
arbeta i världen och kämpa för kyrkan och påven överallt där en insats
behövdes. Utbildningen skulle först och främst förmedla teologiska kun-
skaper men också vetenskaplig och humanistisk allmänbildning för att
väpna medlemmarna i kampen mot den s. k. reformation som då skakade
hela Europa. Men mest av allt gällde det att forma andliga, övernaturligt
sinnade män, som fria flän all jagiskhet lever i innerlig förbindelse med
Kristus 

- 
en förbundenhet som skulle bli en del av själva *lnnis[11 

-t. o. m. under vardagens vanliga praktiska sysslor.
Den första av d,e 22 Platicas behandlade följande ämnen: obediencia 

-lydnad, sinoplicidad 
- 

enkelhet, libertad. de espiritu 
- 

andlig frihet.
Talaren och åhörarna skulle förenas på tre väsentliga punkter: spiritu,
corde, practice 

- 
i 1ndg1, till hjärtat, i gärningen.

Den andra Platica beskriver de olika religiösa ordnarnas uppkomst

15 - 6or64ors Credo.4r:a årg. Nr 5. 196o 22t
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genom nådens verkan. På bakgrunden av ett religionshistoriskt epos och
genom jämförelse med andra ordnars uppgift förtydligas Jesu Sällskaps
särskilda mission med dess världsomfattande program, som Nadal vid
annat tillfälle uttrycker med dessa enkla ord: >Jesuiternas plats är över-
allt där en själ befinner sig i nöd.>

I andra Platicas beråttar Nadal om den helige Ignatius, hans irrande och
sökande, hans visioner i Manresa och Storta.

Kärnan av Nadals lära finns i sjätte Platica. Dår talar han om det kon-
templativa och det aktiva livet och sammansmältningen av bägge till >la
vida superior> - en högre form av andligt liv, som inte består i alterne-
randet av vissa timmar som ägnas åt kontemplation och vissa andra som
ägnas åt det praktiska arbetet, utan en levnad där en djup karlek till
Kristus utgör enhetens sammanhållande band. Varje sant älskande kän-
ner sig ju i det nödvändiga, dagliga arbetet samtidigt buren av sin kärlek.
Lärare, läkare, studenter lgvss 

- som Nadal själv - mitt i vardagens
världsliga krav, men varje dag flyter frarn med och i denna kärleks med-
ryckande ström. Arbete och bön blir till ett. Corde -hjårtat, säger Nadal,
är inte endast ett naturligt organ av kött och blod, det är också san-
ningens hjårta där barmhärtighet bor och den ömma kärleken till Gud.
>Jag önskar>, fortsätter han, >att edra ord och gärningar må komma frän
detta saktmodigahjårra. .. Föreningen med Gud skall {ylla med innerlig
glädje alla edra förehavanden - studier och läsning, att predika och att
skrifta, hushållsarbete och alla de lägsta sysslorna. . . Målet är att medi-
tation och kontemplation, förvandlade till gärning, besjälar arbetet.>

Detta påminner om en konfliktsituation, som en gång uppstod mellan
Ignatius och Nadal, när den senare framförde några spanska jesuiters

önskan att dagligen få disponera en extra timme för bön. Ignatius, som
låg sjuk, förstod ögonblickligen av vem hans vikarie hade f.ätt denna id6.
Åtskilliga spanska patrarnas önskedröm gick ut pä att förvandla Jesu
Sällskap till en kontemplativ orden och id6ns initiator vat Aroaz, den
tiden Jesu Sällskaps mycket omstridda och mäktiga problembarn. Igna-
tius vägrade på det bestämdaste art åndra Sällskapets militanta anda och
klandrade Nadal i skarpa ordalag. >>Den som verkligen är ångerfull>,
sade Ignatius, >behöver inte mera än en kvarts timmes tid for att förena
sig med sin Gud, och denna kvart kan vara vård.efullare än två timmar
hos en annan.> Dessa ord blev de väsentliga för Nadals lära, sådan den
kommer till uttryck i sjätte Platica: >Vårt Sällskaps egentliga liv består i
att förena det kontemplativa livet och det aktiva, att skapa därav en en-
het: den tredje och högsta jordiska livsformen - la vida superior.>

Så länge klyvningen mellan det aktiva och kontemplativa föreligger,
har vandraren ännu inte nått sitt måI. Den innersta intentionen vid all
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gärning måste vara den att hjälpa vår nästa fram till all den fullkomlig-
het han kan nå: biktfadern genom att höra bikt, läraren genom att under-
visa osv.

En av Nadals åhörare i Coimbra berättar: >Vi förvånades över hans
ödmjukhet och försynta sätt. . . ibland verkade han utmattad av arbets-
bördan men det påverkade ald,rig hans älskvärdhet.>

Rapporterna över besöket i Coimbra ger oss en inblick i ett sju veckors
omfattande arbetsprogram. Vid sidan om de 22 Platicas, som Miguel
Nicolau kallar >ciertos tesoros escondidos de nuestra religion - verkliga,
men dolda skatter av vår religion>, predikade han >lärt men lätt att för-
stå, klart, glödande och milt>. iHan författade utbildningsplanen för
novitiatet, organiserade husordningen, besökte grannarna till kollegiet,
hörde de 170 jesuiternas bikt, samtalade med alla patres och fratres, med
tjlinarna, murerna, snickarna. >Man undrade>, skriver en jesuit, >om han
till äventyrs glömt att tala med husets hund och katt.>

För att få personlig kontakt med var och en av de 170 jesuiterna bjöd
han några av dem varje kväll till sitt middagsbord. Han berättade då
mycket om Ignatius och hans första lärjungar, om resor i olika länder, och
skildrade med humor de berömda personer han hade tråffat - kungar,
politiker, kardinaler. Han fällde aldrig helt negativa omdömen. James
Brodrick skriver: >Kardinalen av Toledo, som helst hade sett alla jesui-
terna förintade - denna slutsats måste man dra av hans framfat6 -, kal-
lades av Nadal 'den snälle ärkebiskopen', och om Melchior Cano, jesuiter-
nas ärkefiende, yttrade han, att 'hans hätska angrepp berodde på man-
nens stora nitälskan för trons olika problem. . .'.> Men Nadal drog sig
aldrig för en diskussion med världens mäktiga härskare och tvekade inte
att djärvt slå tillbaka alla angrepp mot Jesu Sällskap. Det fattades inte
tillfällen till att försvara ordens Konstitutioner och framför allt Exer-
citierna. För den katolske kyrkans mest fruktade man, storinkvisitorn,
förklarade han med diplomatisk klokhet den ignatianska ståndpunkten
och avvärjde flera gånger de faror som hotade den unga orden utifrån
och inifrån. Ordens mission - fg15va;1ndet av påvens och kyrkans auk-
toritet under motreformationens tid - innebar kamp på de mest utsatta
andliga fronterna, och styrkan för själva kampen växte fram ur den
kontemplativa föreningen med Gud.

Om den onde fiendens attacker genom frestelser uttrycker sig Nadal
på följande pittoreskt-naiva sätt: >Vi borde följa erfarna krigares exempel,
som försvarar en fästning. Krigarna llar frän den ena ställningen till den
andra och i synnerhet till de mest hotade punkter som han måste förse
med lämpliga vapen för att slå tillbaka fienden. Var och en av oss är en
sådan fästning som måste fösvaras.>
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>Personlighetsklyvningen> vid vägens början, betingad genom varda-
gens praktiska uppgifter på den ena sidan och det andliga livet på den

and,ra, försvinner småningom. Vandraren närmar sig målet 
- 

detta högsta

liv som omfattar allt. Nadal säger det i nägra enkla ord om Ignatius: >Vår
fader lgnatius mottog nåden att känna Guds närvaro. . . Ffan skådade

Gud i allt och blev på det viset 'contemplativus in actione'. . . Ljuset i
hans själ gav honom den säkerhet och klokhet som bestämde alla hans

handlingar.>
Den individualistiske psykologen Nadal, som kämpade i många år mot

sig själv innan han beslöt sig att ställa sig kompromisslöst i den ignatianska
lydnadens tjänst; mystikern som visade sig som en sådan suverän organi-
satör; den lärde och ödmjuke andlige låraren 

- 
han förrärtade varda-

gens underverk som f<;refoll honom själv och andra fullkomligt själv-
klart. FIan är en av dessa icke kanoniserade helgon som vänjer sina med-
människor att mäta med stora mått. Flans storhet var mindre synlig,
eftersom alla var så vana att dagligen uppleva den.

A. F. Stri.d.sberg

Vi måste ge oss helt för att hjälpa vår nästa i strävan efter högre fullkomlighet 
- 

det
ir d:fuf& som vår Herre kallat oss till ordenslivet. Så räcker det inte att jag hjälper denna
min nästa endast genom att be för henne i min kammare, utan det gäller att göra nigot
för henne, Skulle vi blott i bön betrakta hur Gud steg ned till jorden för att dö för män-
niskorna, och sedan inte själva hjälpa dem med allt vad vi kan? Bort det! Snarare måste
jeg vara beredd att helt ge mig för dem, vandra från ställe till ställe för att höra deras

bikt, liksom våra fäder tillryggalade många och långa mil.
Det gäller vidare att undervisa folket i tron - 

inte bara genom predikningar, utan
genom hela vårt liv och vårt exempel, så att alla lätt kan förstå innebörden av vår för-
kunnelse.

Nadal
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De nya tubtikerna för breviar
och mässa

I den pågående reformen av den romerska
liturgien har en ny etapp uppnåtts med
den nuvarande påven Johannes XXIII:s
motu firo|rio av den 25 jruli 1960 (jf.t
Acta Apostolicae Sedis li aug, 1960. Vol.
LII, Ser. III, v. rr, N: l0), som påbjuder en

förenkling av >rubrikerna>), dvs. ordningen
för det romerska breviariet och missalet,
medan >>de högre principerna angående en

allmän liturgisk förnyelse skall framläg-
gas för fäderna på det kommande ekume-
niska kyrkomötet>.

I praktiken innebär detta en ny kodi-
fiering av rubrikerna för det romerska

breviariet och missalet i stället för de

föreskrifter, som gällde sedan påven Pius

X:s bulla Diuino afflatu (1/11 1911), och
den retuschering, som skett genom dekre-
tet som Congregatio rituum utfärdat den

21 lmarc 19J5. Det som främst har efter-
strävats är en enhetlig formulering och

vissa modifikationer, som medför en för-
kortning av tidegärden. Anledningen var
>rätt många biskopars önskan med tanke
på att många präster alltmer betungas av
själavårdsarbeten>. Den Helige Fadern
uppmanar alla som är förpliktade till bre-
viarläsning, att >kompensera denna för-
kortning av texten genom större aktsam-
het och devotion vid själva läsningen. Då
vidare läsningarna ur kyrkofädernas skrif-
ter i viss utsträckning har minskats, skall
prästerskapet ha fädernas verk, som är så

fyllda av vishet och fromhet, ständigt till
hands för läsning och*meditation.>

De nya rubrikerna för det romerskr
breviariet och missalet uppställes i l/e
ilelar.

l. Alhtönna rubriker, omfattande nitton
kapitel: allmänna normer; den liturgiske
dagen i allmänhet (därmed har införts en

enhetlig beteckning för varje dag sådan den

>>är helgad genom liturgiska handlingar, i
synnerhet det eukaristiska offret och kyr-
kans offentliga bön, dvs. det gudomliga
officiet>>); söndagarna; ferial- (var-)da-
garna; vigilieda,garnai högtiderna och ka-
lendariet; oktavernal kyrkoårets tider;
Maria-dagarna; gångdagarna (de litaniis
tnaioribus et minoribus); rangordningen
bland de liturgiska dagarna; sammanfal-
la.nde (occurrentia) av olika liturgiska da-
gar; tillfälligt sammanfallande och fram-
flyttande av liturgiska dagar; samman-
träffande (concurrentia) av liturgiska da-
gar; kommemorationernal orationernas slut-
formler; skrudarnas färger; skrudarnas
bruk och beskaffenhet.

ll. Allmönna rubriker betr. det romer-
ska breaiariet, omfattande sex kapitel: ali-
männa normer; tiden för det gudomliga
officiets förrättande; vilket kalendarium
som skall användas; sammanställningen av

officiet; officiets olika delar; i vilken ord-
ning man skall göra korstecknet, stå, falla
på knä eller sitta vid officier.

lll Allmönna rubriker betr. det romer-
sL.a missalet, omfattande elva kapitel: all-
männa anmärkningar och normer; vilkec
kalendarium som skall användas; konven-
tualmässan; mässan på sön- och vardagar;
högtidsmässorna; votivmässornal mässorna
för de avlidna; i vilken ordning man skall
falla på knä, sitta eller stå under mässan;
altarets iordningställande.

Därtill fogas kalendariet för breviar och
missale samt tre tabeller: en över de litur-
giska dagarna och två som hjälper till-
rätta vid sammanfallande resp, samman-
tr'iff.ande av olika liturgiska dagar.

Hela denna nya kodex skall i framtiden
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intas som inledning i alla nya upplagor av

det romerska breviariet och missalet i stäl-
let för hittills gällande föreskrifter. Men
de nya rubrikerna skall tillämpas fr. o. m.
den 1 jan. 1961.

För att underlätta det fortsatta bruket
av de gamla liturgiska böckerna samman-
ställes två särskilda avsnitt: Förändringar i
det romerska breviariet och missalet i enlig-
het med de nya rubrikerna samt i det ro-
merska martyriologiet. Därtill kommer
som avslutning en del anvisningar beträf-
fande uppställandet av partikulärkalenda-
rier (för enskilda stift, ordnar, Lyrkor
m. m.) och bestämmelser för det framtida
utgivandet av breviar och missale. 

- 
Det

::j"::. 
förändringar som närmast intres-

Graderingen av dagarna i liturgiskt av-
seende sker efter en indelning i fyra klos-
sar (den gamla beteckningen >duplicir>
bortfaller). Söndagarna är av första eller
andra klass; ferialdagarna av första, andra,
tredje eller fjärde klass; vigiliedagarna av
första, andra eller tredje klass; helgda-
gerna av resp. första, andra eller tredje
klass. De högtider, som hittills betecknats
som duplicia primae classis, blir nu >av
första klass>; duplicia secundae classis >av
andra klass>; alla de övriga (duplicia maiora
och minora, semiduplicia, som sedan lgJi
blivit simplicia) blir >av tredje klass>; de
gamla simplicia, som 19f J reducerats till
>kommemorationer> behåller även i framti-
den denna beteckning.

Till kommemorationer reilaceras likaså,

följande fester: S:t Georg (23/4), den
heliga Jungfru Maria av Karmel (1617),
S:t Alexius (17 l7), S:t Cyprianus, Largus
och Smaragdus (s/s), den helige Franciskus
stigmatisation (17 l9), S:t Eustachius med

flera martyrer (2019), den heliga Jungfru
Maria av Mercedes (2419), S:t Thomas av

Canterbury (29112), S:t Silvester Gl l12)
och Marie sju smärtors dag (fred. efter
första passionssöndagen).
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Till liturgiska dagar av första klass app-
höjes okwvdtgen till Flerrens födelse (1/l)
och Alla själars minne (2lll)i av andra
klass blir den heliga familjens fest (sönd.

efter Epifania), S:t Petri catlred,n (2212)
och Korsets upphöjelse (1419).

Följande fester strykes ur kalendariet:
S:t Petri cathedra i Rom (18/1), Korsers
återfinnande (3/t), S:t Johannes vid Porta
Latinr (6ls), den helige Mikaels uppenba-
relse (8/i), S:t Leo II G17), S:t Anacle-
rus (tllz), S:t Petrus ad Vincula (1/8),
S:t Stefanus' återfinnande (3/8), dessutom

kommemorationen av S:t Vitalis (2814).
Inskränkningen av vigilier och oktaver,

som skedde 19ii, kvarstår, så att det i
framtiden endast finns jul- och pingstvi-
gilierna (av första klass 

- 
påskafton är

inte mera någon >liturgisk dag>); vigilierna
före Kristi himmelsfärdsdag, Marie uppta-
gelse, Johannes Döparens födelse, apost-
larna Petrus och Peulus högtid (av andra
klass), S:t Laurentius' högtid (av tredje
klass) samt tre oktaver: påsk- och pingst-
oktaven (av första klass) och juloktaven
(av andra klass).

Emedan det heliga mässoffret alltid är
en >actus publicus> 

- 
en offentlig akt ev

gudstillbedjan i Kristi och Kyrkans namn,
skall uttrycket >privatmässa> undvikas. Det
finns två former av mässa: Mrtsa in cantu
och Mlssa lecta ellteftersom celebranten
sjunger eller endast läser sin del av tex-
terna, Missa in cantu kan firas som Missa

solemnis 
- 

högtidlig mässa, när celebran-
ten assisteras av diakon och subdiakon, eller
Missa cantata 

- 
enkel högmässa, när ce-

lebranten ensam utför den heliga hand-
Iingen. Den högtidliga mässan kallas Missa

fontificata, när den firas av biskop eller
annen som har rätt dll denna pontifikala
form,

>Mässan kräver enligt sin natur att a,llt
närvarande deltar i den alltefter det sätt
som tillkommer dem. De olika sätten skall
emellertid avpassas på så vis *t all f*t
för missbruk undvikes och huvudsyftet
med deltagandet uppnås, nämligen en full-
komligare dyrkan av Gud och uppbyggelse
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av de troende.> Beträffande detta aktiva
deltagande från de troendes sida hänvisas
till >Instruktionen om den heliga musi-
ken och den heliga liturgien> av den 3

sept.19t8,
T rap fste gsbönen bortfaller, när omedel-

bart före mässan en liturgisk vigning eller
procession ägt rum, dvs. på kyndelsmässo-
dagen efter ljusvigningen, på askonsdagen

efter askans vigning och utdelning, på
palmsöndagen efter palmvigningen och
processionen, i påsknatten efter vig-
ningarna, på gångdagarna efter processio-

nen samt i vissa mässor som följer efter
högtidliga konsekrationer, som förrättas av
biskopen.

Altarincensionerr, som hittills i regel
varit tillåten endast för Missa solemnis, får
allmänt ske också i Missa cantata.

Introitus bortfaller i påsknattens hög-
mässa.

Pä huartencbeilördagarna får läsningarna
i mässor, som inte är konventualmässor
eller vigningsmässor, inskränkas till en i
stället för fem.

I Missa solem.nis utelämnas av celebranten
allt som diakonen eller subdiakonen eller
lektorn sjunger eller läser i kraft av sitt
ämbete.

Credo sjwnges eller läses i alla söndags-

mässor, i högtidsmässor och votivmässor av

första klass, i högtidsmässor av andra klass

till Herren och Jungfru Marias ära, under
jul-, påsk- och pingstoktaven, på apostlar-
nas och evangelisternas 

- 
inklusive S:t

Barnabas 
- 

ilies natalh (>f.ödelsedagen>
: dödsdagen) och på den helige Petrus'
cathedrahögtid.

När den heliga kommunionen utdelas
under mässan läses inte meru Confiteor f&e
utdelningen utan prästen börjar omedel-
bart efter sin egen kommunion utdelningen
med Ecce Agnus Dei och der tredubbla
Domine, sutn dignus,
Ite, tnissa asl sjunges eller säges vid slu-

tet av alla mässor, med mindre någon pro-
cession vidtar omedelbart efter mässarr
(t. ex, på skärtorsdagsafton); i så fall säges

eller sjunges Benedicamas Do-mino och väl-

signelsen utelämnas (likaså i rekviemmäs-
sor, som avslutas med, Requiescant in pace).

Som slutuangelium tas vanligtvis början
av Johannesevangeliet med undantag av
palmsöndagen då i stället ett särskilt
evangelium läses i de mässor som inte före-
gås av psalmprooessionen. Slutevangeliet
bortfaller helt och hållet i mässor som av-
slutas med Benedicamus Domino, efter jul-
dagens tredje mässa, på palmsöndagen i den
mässa som följer på palmvigningen och
processionen, i påsknattens högmässa, i
rekviemmässor ifall omedelbart absolutionen
super tumuluttr. vidtar, i vissa mässor som
ansluter sig till vissa konsekrationer, för-
rättade av biskopen.

Dachau som vallfärdsort

Man förebrår ofta tyskarna, atr de gärna
glömmer eller slätar över den ohyggliga
verklighet som koncentrationslägren under
Hitler-regimen innebar. Det kan därför
\^ra av intresse att ta del av det tal som
den katolske biskopen i Essen, Dr Franz
Flengsbach, höll i samband med Eukaris-
tiska världskongressen i Miinchen vid min-
neshögtiden och invigningen av Kristi-
dödsångest-kapellet i före detta koncen-
trationslägret Dachau (jf.r Cretlo 1960:.
13, I).

>När han hade kommit i dödsångest, bad
han allt ivrigare> (Luk.221 44).

I denna stund, som är vigd åt minnet av
Kristi dödsångest, är vi här församlade i
före detta koncentrationslägret Dachau,
som ännu f& fA fu sedan var uppfyllt av
tusenfaldig dödsångest. Såsom kristna vet
vi om det djupa sambandet mellan guda-
människan Jesu Kristi dödsångest och all
mänsklig dödsångest. Därför blir vår hög-
tidsstund mera än blott ett minne av det
som en gång har hänt här. Inte för inte
har vi blivit vittnen till den hämnd det
oskyldigt utgjutna blodet har utkrävt i
form av det blod, som så meningslöst ut-
göm i kriget 

- 
i enlighet med Johannes'

uppenbarelse som säger: >Därför att de

hava utgjutit heliga mäns och profeters
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blod, har också du givit dem blod att
dricka; de äro det värdiga> (Upp. t6:6).

Vi har församlats här med anledning av

den eukaristiska världskongressen för att
inviga en eukaristisk offerplats, Kristi-döds-
ångest-kapellet. Vi fulländar invigningen,
som denna plats redan tusenfaldigt fått
genom oskyldigt utgjutet blod, i den invig-
ning som utgår från Kristi blod. Vi bringar
därmed till uttryck, att vi på kristet sätt
vill ställa os ansikte mot ansiLte med den
fasa, som ligger över detta ställe och alla
ställen, för vilka Dachau 

- 
då och i dag

- 
står som symbol och exempel. Vi för-

söker att som kristna ge ett svar på denna
fasa och att förvandle denna ort, där de-
monernes raseri ficl hitja fritt, till en väl-
signelsens ort, i tro på Honom som brutit
demonernas makt. Ty Guds godhet är så

stor, att vi till och med kan bära fram
våra ruiner och skärvor som en tillbedjan,
om vi ångerfullc anförtror dem åt honom,
för att han av dem må skapa en mosaik.

Tro inte, *t jeg vill ta bort något av

den brutalitet, som denna plats så på-

trängande vittnar om, nb jag friga,r efter
de bakom liggande sammanhangen. Det som

här har hänt, är så fasansfullt, att man

nästan kan förstå mångas försök att inte
se sanningen i ögat utan att de hellre vill
glömma, undantränga, beslöja, bagatelli-
sera den. Dachau har inte en tilldragande
vallf ärdsorts tjusning över sig och kom-
mer aldrig att ha det, Vid genomvand-

ringen av vår historia är vägen över Dachau
tyngre att vandra än alla de omvägar, som

ett dåligt semvete åter och åter gärna

skulle vilja bygga för oss,

Dachau ligger som en nihilismens upp-
slagna katalog fnmföt oss. llär har för-
intelseraseriet gjorts till ett den perfekta
maskinens system. Här har en kollektiv
sadism urladdat sig och ohämmat spottat i
människans ansikte, slagit och sönderspar-
kat det. Här blev omänskligheten män-
niskans lag. Det är förskräckligt att falla
i människans händer.

Vi måste öppna vår blick för allt detta.
Vi måste träda denna fasa så nära att vi
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inte längre kan förbise de avgrunder av
mänsklig ångest och nöd, av mänskligt
övervåld, grymhet och förljugenhet, som

inte slutit sig ens under detta vårt år-
hundrade, som kännetecknas av det mänsk-
liga vetandets och kunnandets enorma
framsteg. Annars förstår vi inte vår histo-
ria, den nutida människan eller Guds in-
gripande i denna vår tid.

Vilket är bakgrunden till all denna fasa?

Avfallet från Gud, som är människans
urbild; avfallet från Guds Son, som blivit
människa och därigenom satt gudomlig
prägel på allt mänskligt väsen; avfallet från
sanningen, från friheten och rättvisan, som

har bestånd endast i Flonom.
Men därmed hade den verklighet, som

ger människan möjlighet till mänsklig
existens, i hela sin utsträckning gått för-
lorad för Dachau. Människan blev till ett
material, ett ting varav man 

- 
materialis-

mens demoniska konsekvens! 
- 

kunde göra

två1.

Brytningen med Gud och Kristus står i
början, I slutet står det perfekta och stat-
ligt sanktionerade mordet. I slutet lämnas

fältet fritt för Satans raseri, om vilket
Skrifter säger: >>Djävulen har kommit ned
till eder i stor vrede>> (Upp. 12: l2), 

- 
|

Dachau upprättade Satan sin tron (jfr
Upp. 2: 13 ).

Vi är församlade i den stund då Kristus
lidit dödsångest, för att på samma gång

komma ihåg hans och den plågade mänsk-
lighetens dödsångest. Sambandet mellan
dessa båda blir för oss helt begripligt först
genom Människosonens ord: >Vadhelst I
haven gjort mot en av dessa mina minsta
bröder, det haven I gjort mot mig> (Matt.
2s: ,40). Om vi tyder Dachau utifrån
detta, måste vi säga: Varhelst sådan mänsk-
lig dödsångest genomlides, är Kristi döds-
ångest närvarande. Han har lidit här; han
hungrade, han blev slagen, hängd, skjuten,
bränd. Här ropade han till Fadern: >Min
Gud, min Gud, varför har du övergivit
mig> (Matt. lJ: 34). Ty han har identi-
fierat sig med alla dem som blev offer för
omänskligheten.
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Vi kan därför aldrig tänka på hans döds-

ångest, hans död, utan att även tänka på

denna dödsångest, denne dod bland dem

som han kallar de sina. Golgata fanns i
Dachau liksom Dachau fanns på Golgata.

Därför kan vi heller inte fira Eukaristien,
dvs. göra Herrens död närvarande, utan att
i honom påminna oss deras lidande och död,

åt vilka hans död gav ny mening och ny
helselse.

Vad betyder detta konkret?
Närmast, att vi skall närma oss det som

skedde i Dachau på samma sätt som vi
närmar oss altaret 

- 
nämligen genom att

framför trappstegen läsa Confiteor: >Jag

bekänner inför Gud den allsmäktige , . .>>.

Om folket, som blev vittne till vår Her-
res dödsångest på korset, heter det i evan-
geliet: >När alla som hade kommit till-
såmmans för att se härpå, sågo vad som

skedde, slogo de sig för bröstet och vände
hem igen> (Luk. 23:48).

Liksom de vill även vi htu bekanna:

Inte bara bödlarna i Dachau bär skulden.
Inte bara de makthavande i Dachau bär
skulden. I Dachau, som i alla koncentra-
tionsläger, har som genom en lins sam-
manfattats och projicierats vad som finns i
människan, vilken synd hon är i stånd till
att begå. Vi vet, klart eller dunkelt, att vi
alla har del i synden. Omfattningen av
denna är säkert olika, om det nu gäller
medverkan eller underlåtenhet. Det skall
vi inte undersrika här.

I Dachau ligger denna vår skuld öppen

framför oss. På samma gång vet vi om

den synnerligt svåra skuld hos tyskar, som

här förgått sig mot medmänniskor Iån 37

nationer. Gud vet om var och en av oss

och om alla dem som vi här företräder, att
vi är skyldiga; därför bekänner vi inför
Gud, inför dem som här offrats och in-
för varandra vår skuld, vår alltför stora

skuld. Ett ord ur evangeliets berättelse om

Vår Herres död skall fogas till denna vår
bekännelse. Han själv har uttalat det på

korset: >Fader, förlåt dem, ty de veta icke
vad de göra> (Luk. 23:34).

Det är inte endast Gud vi måste be om

16- 6or6+ors Credo. 4r :a årg. Nr 5. 196o
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förlåtelse, Det onda nönniskor gör var-
andra övervinnes mänskligt enbart genom

innerligt förlåtande. Därför ber även de

skyldiga bland oss offren bland oss om för-
låtelse för det som här tillfogades dem.

Inte endast som enskilda utan också från
familj till familj, från folk till folk, på

der atr i detta förlåtande kärleken må

segra över våldet. Det må bli en försoning
i tecknet av Kristi försoningsdöd. När
denna görs närvarande bland oss pä alta-
ret, uttalar vi de böneord han lärt oss:

>>Fader, förlåt oss våre skulder, såsom ock
vi förlåta dem oss skyldiga äro>> (Matt.
6: 12). Ännu ett tredje ord ur Skriften
måste stå för oss över händelserna i Dachau.
Det är den store apostelns ord: >>Vad som

fattas i det mått av Kristusbedrövelser som
jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller
jag nu för hans kropp, som är kyrkan>>

(Kol. 1: 24).
Vår syndabekännelse, vårt förlåtande,

det som söktes eller det som skänktes,

skulle vara ofullständigt' i kristen mening
ej fullkomligt, om vi inte tillika ville in-
nesluta vår beredaillighet till bot. Bot be-

tyder här mer än enkel gottgörelse gent-

emot offren och deras anhöriga, även om

den sker ärligt och generöst. Denna gott-
görelse är självklar. Bot betyder även mer

än att ta lärdom av det som skett i
Dachau, nämligen att ta avstånd från
våldsmentaliteten, från den tygellöshet i
bruket av friheten som är våldssystemens

moder. Med bot menas här gemenskap med

den till döds sårade Herren, försonings-
gärning med honom för världens sår, att
vara sårad med honom. Finns det inte allt-
för många som inte vill se sina egna sår än

mindre bli delaktiga i Kristi sår? De för-
står att maskera sina sammanbrott' Men
>Guds barmhärtighet vårdar ingalunda den

som ej har några sår>, säger Charles P6guy.

Det avgörande i vår beredvillighet till
bot är att vi tror på kraften i vetekornet,
som faller i jorden och dör och därigenom

bär mycken frukt. Just därför innesluter
vår beredvillighet till bot också detta: vid
all den insats vi gör för rättvisan i värl-
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den 
- 

om det bchövs också för den
wingende rättvisan i samlevnaden mellan
människorna och folken 

- 
väntar vi dock

inte frälsningen av tvånget, inte ens i sista

hand av rättvisan bland människornr utan
av korset och vår Herres nåd. De mång-
faldiga lidanden, 6om inte endast till följd
av kriget utan även 

- 
det glömmer vi för

lätt för krigets fasor! 
- 

till följd av den

nationalsocialistiska orättvisan har lagts på

många enskilda av oss, på många familjer,
folkgrupper, folk och kristna sammanslut-
ningar, vill vi därför uppfatta och ut-
nyttja som ett av Gud erbjudet tillfelle
att förvandla skuldens förbannelse till kor-
sets välsignelse, att övervinna den oförlösra
viljan till makt genom den frälsta och
frälsande viljan till den korsfästes efter-
följelse.

Benådade bedjare och stora kyrkolärare
försäkrar oss, att all världens skuld låg
över vår Herre i hans dödsångests stund,
om vilken den Heliga skrift berättar, att

han då >bad allt ivrigare>. Dachau och
dess dödsångest är sedan dess olösbart för-
bundna med Kristi dödsångest.

En av de tusende som här genomled sin
dödsångest med Kristus, skapade denna
symbol, som vi på denna plats ser framför
oss 

- 
en enkel, skakande monstrans av

trä, en träbit tagen från dessa barackers
uselhet fick bli hölje för vår Herres leka-
men.

Må vår Herre från denna ånyo invigda
minnesplats hjälpa oss alb *t ge det trä,
varav vårt liv är snidat, den form som är
värdig att innesluta hans heliga lekamen,
genom att vi ständigt påminner oss hans

dödsångest och aldrig glömmer döds-
ångesten i Dachau.

Må han göra vars och ens enkla, kristna
liv till en sådan ödmjuk, genom världens
dödsångest märkt monstrans, där han kan
uppenbara sig för denna värld 

- 
han som

är >bröder för världens liv> (Joh. 6: tl).

Finns det någon realitet bakom tron på de >rättfärdigas>> ställföreträdande lidande? ., .

För de kristna finns ju bara ett svar som kan få oss att uthärda ens tanken på de oskyl-
digas lidande: att Gud själv blev en av dem, och i kraft av sin gränslöshet blev dem alla,
så att han i sig upptog allt mänskligt lidande, alla människors lidande, i sitt kött, i sin
själ 

- 
och led det intill döden på korset. De fromma judarnas undergivenhet och till-

bedjtn utan en sådan tro ter sig som en andlig prestation av ofattbar storhet. .. Hur
denna judiska trohet och förtröstan kämpar sig fram genom en förtvivlan som kan gränsa
till hadelse, kämpar och vägrar att låta sig förintas av någon fasa, det uttrycker bäst
några rader på sista sidan i Le dernier des justes:

>Lovad. Auschwitz, Vare. Maidanek. Flerren. Treblinke. Evinnerligen. Buchenvrald.
Lovad. Mauthausen. Vare. Belzec. Flerren. Sohibor. Evinnerligen. Chelmno. Lovad. Ponary,
Yare. Theresienstadt. Flerren. Varszawa. Evinnerligen. Vilno. Lovad. Skarzysko. Vare,
Bergen-Belsen. Herren. Janow. Evinnerligen. Dora. Lovad. ,.>>

Ut Yägar ,ill Gud
Grnnel Vallquist
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Gunnel Vall quis tzYägar tillGud. Stockholm 1960, Bonniers.Kr. 14:75.

Gunnel Vallquist debuterade 19J6 med den lilla boken Nägol att leua för, utsände
79J7 en bok om Girgio La Pira 

- 
med påfallande hårda utfall mot det italienska präster-

skapet 
-, 

fortsatte l9i0 med Ett bländande m.örker och l9t9 med Tlll iless ilagen gryr,
Nu fortsätter hon med en lika liten, lika innehållsladdad volym, Yåsar till Gucl.Liksom
sina föregångare är boken värd den största uppmärksamhet bland svenska katoliker 

-och bland många andra desslikes.

Gunnel Vallquist intar en absolut särställning bland de svenska katolikerna. Hon har
från att ha varit thomistelev, steg för steg utvecklats till att bli en gallikanskt skolad, starkt
antiromersk essayist, som finner sin glädje 

- 
och också, får man väl antaga, en viktig

uppgift 
- i ^tt avslöja kyrkans eller snarare kyrkomännens oerhörda brister. Denna

hennes polemik, som direkt inspirerats av den gamla fientligheten mot Rom bland en
del franska katoliker, har förskaffat henne mycken beundran bland svenska ateister och
fiender till kyrkan, Professor Hedenius nämner henne sålunda med stor beundran, likaså
prof. K. G. Hildebrand. Och nyligen tillerkände tre unga ateistiska författare henne ett
stort kritikerstipendium.

Emellertid är Gunnel Vallquist en karolik, som agar och gislar av kärlek. Man kan
undra, varför hon anser sig har rätt och auktoritet att spela rollen av överdomare, och
man kan också undra över att hon anser det nyttigt att ständigt inför kyrkans fiender
påpeka kyrkans mänskliga brister, men det vore förfalskning, om man sede att hon leds
av illojala motiv. Hon älsker uppenbarligen alltjämt kyrkan lika mycket som vid sin
konversion, även om hennes teologi några gånger radikalt förändrats.

Läser man den mycket fina boken Vågar till Gucl, skall man finna, am dema omdöme
är riktigt. Där finns bl. a. avtryckt hennes uppmärksammade bidrag till ett samlingsverk
för något år sedan, Varför jag bleu katolik. Gunnel Vallquist valde att där skriva om >Att
förbli katolik>. Hon demonstrerade ett utomordentligt intensivt lidande som personlig
katolik. Hon meddelade, att hon fann särdeles mycket i katolskt liv, särskilt romerskr
liv, motbjudande och avskyvärt. Kyrkan ter sig för henne i sin egenskap av institution
mer som >>vresig ungkarl än som mild moder>. Hon klagar över att samma kyliga språk
som användes mot kyrkans fiender >stundom också brukas mot troende kristna, som
aldrig haft den ringaste avsikt att säga eller göra något, som kunde skilja dem från
kyrkan>. Hon klagar över en del kyrkliga instensers misstro mot >det katolska folket>
och påpekar, hur >föga förtroende man vågar ha till de kristnas ärliga vilja>. Hon ler åt
att kyrkans högsta dignitärcr gir klädda i purpur och åker i lyxbilar, medan >folket
svälter>.

När hon på detta sätt hopat anklagelserna mot kyrkan, säger hon med en typisk
formulering: >Det tjänar ingenting till att söka bedra oss själva: denna bild av kyrLan,
som för en ketolik ter sig grymt orättvis och kanske rent av blasfemisL i sin ensidighet,
är den gängse och godtagna för den stora massan) av icke-katoliker, Dvs. här förs plöts-
ligt anklagelserna över till de icke katolskt orienterade 

- 
och författarinnan glider själv

undan! Detta är kanske litet för skickligt, Det hade varit bättre, om författarinnan klar-
gjort exakt vad som enligt hennes mening är kyrkliga synder och därefter tagit tpp fri-
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gan om kvarstannande eller övergivande av en så komprometterad kyrka. För den som

trots många parallella erfarenheter aldrig förmärkt dessa brister som särskilt påträngande

- 
de tillhör ju allt mänskligt - 

'ä'r resonemanSet stötende.

Men det är samtidigt rörande. Otvivelaktigt hörs nämligen här ett autentiskt lidande.

Orsaken måste vara denna. Som så många andra konvertiter hade författarinnan som

ung romantiserar kyrkan på ett alldeles orimligt sätt. När hon sedan mötte verkligheten,
blev hon besviken och började anklaga. Det underliga är, att hon inte var bättre förberedd
på dessa chocker. Hela kyrkohistorien säger ju oss, att så har det alltid varit, och så måste

det alltid vara i en av synden regerad värld.
Emellertid torde varje katolik, som läser Gunnel Vallquists anklagelser, bli mera rörd

och gripen än irriterad. Det sakliga värdet av kritiken är väl inte så stort, men upprik-
tigheten i denna förtvivlan är obestridlig. Om kritiken endast hade framlagts inför kato-
Iiker, hade allt varit bra. Det som gör en bestört år, att författarinann hyllas och pris-

belönas av muntra ateister på grund av icke sin tro och sin kärlek till kyrkan utan på

grund av sin brutala kritik av dess män.

I en mycket intressant uppsxrs, >>Kristendom och utveckling>>, säger författarinnan,
att kyrkan inte skulle behöva vara så rädd för det mänskliga, för >fientliga idder och

rörelser>>. Det enda svaret skulle va,r^ a.tt uran polemik och förfollelse >>lugnt och stilla
vara det man bör vara>>. Detta är vackert tänkt. Men det ger anledning till två kommen-

rarer. FIur går detta samman med författarinnans, såvitt jag hat mig bekant, i samtidens

katolska värld unikt skarpa kritik av kyrkans män och särskilt av de ansvariga i Rom?

Varför är hon så >>anti>? Varför nöier hon sig inte' enligt det egna programmet, med att
>helt och fullt, lugnt och stilla vara det hon borde vara>>? Vidare: hur skulle det ha sett

ur i världen, om kyrkan under historiens gång skulle följt denna princip och bara varit
sig själv, medan alla kätterier fritt skulle ha fltt utveckla sig? Tror någon, att det då

hade funnits någon kyrka kva.t pL jorden?

Nej, atc avstå från all ideologisk och annan kamp är ett orimligt krav. Det räcker

icke med bara >helhjärtad koncentrarion på att själv förverkliga det kristna idealet>.

Varken Paulus eller Kristus själv följde den regeln. Det är orimligt att som Vallquist
hävda, att man förnekar >>det godas inneboende kraft>> och inte >>konsekvent bekänner

sig till den kristna tron>, om man också tar upp kampen för kyrkan och sanningen med

t. ex. ideologiska vapen. (Att våld icke får användas, är vi alla överens om.)

Hur farligt resonemanget fu, ftamgir av följande citat:
>När de kristna inriktar sig på att bekämpa en utomkristen utveckling handlar de

stick i stäv mot evangeliets egen princip.>>

Gjorde Kristus så? Accepterade han stillatigande fariseismen? Gjorde Paulus och

kristendomens första jättegestalter så? Augustinus? - 
Vallquist skriver:

>>Om kristenheten verkligen vore kristen, skulle den organiskt i sig uppta allt av be-

stående värde, som mänskligheten kan uppnå och producera. .. Men {ör detta skulle

fordras, att varje enskild kristen först nått det stadium i andlig utveckling, då man kan

fullt och helt bejaka medmänniskan, då inget självförsvar längre är nödvändigt, ingen

kamp för självkänslan . , .>

Detta är i sanning etr farligt reson€mang. Naturligtvis har författarinnan rätt, när

hon talar om ett försver för självkänslan, prestigen, Men hennes krav på passivitet i kul-
turkampen och den andliga kampen över huvud från kyrkans sida faller ju på det som

hon själv konstaterar, nämligen att så ]ångt i andlig fullkomning har de kristna icke

hunnit: det skulle krävas, att vi alla vore helgon! Och återigen: hur är det möjligt att
framföra så oerhörda krav på sina medkristna - 

realiserade skulle de driva oss alla i
tortyr och död 

-, 
när man samtidigt anser det vara riktigt att i utmanande form gissla
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t. ex. de romerska kyrkolederna för deras påstådda uselhet, över en kam döma det ita-
lienska prästerskapet etc.? Att här någonting brister i logiken, torde vara uppenbart'

När man väl gjort dessa reservationer, kan man med gott samvete rekommendera

boken. Den är nämligen högst intelligent, och den är Gunnel Vallquists ojämförligt bäst

skrivna bok. Där finns en hel rad utsökt fina iakttagelser. Det idd- eller litteratur-
historiska 'ir ofta inte så nytt hos denna författarinna, men hon når mycket högt, när
hon grubblar över den kristna själens situation: här finns verkligen en mogen själskun-
skap, en insikt i det andliga livets problematik, som i vårt land nästan är unik.

Varför är hatet så maktlöst och så förgiftande? Jo, därför att det inte finns någon

>>mer förlamande avhängighet än hatet. Hatet kretsar vanmäktigt och rastlöst om-
kring sitt föremål - och är dömt att aldrig komma åt det, därför att det saknar alla

förutsättningar för kommunikation. I hatet blir människan därför isolerad inom sig själv
och mer självupptagen än i något annat själstillstånd.>> Detta är ypperligt tänkt och
sagt; der är en förkrossande dom över t. ex. sådana s. k. kristna förfrttare som påstår sig

behöva uppleva hatet för att kunna dikta, och som utan att märka det bara förgiftar
sig själva och sjunker ned i vulgaritet och andlig död. Ännu finare är Vallquists skildring
av hur hatet kan upplösas, hur människor kan mötas 

- 
>genom att själva böja sig under

normen och samtidigt undgå att identifiera sig med den så, att man använder den som

tillhygge>.
Men i samma uppsats sätter författarinnan åter krokben för sig själv. FIon har, som

vi antytt, ställt sådana krav på katolikerna, att de kan uppfyllas endast om vi alla vore
helgon. Här säger hon:

>>Det vore fullkomligt illusoriskt att föreställa sig, att majoriteten av mänskligheten
någonsin skulle kunna lära sig att handla utifrån ett självständigt, personligt ansvar,
byggt på djup insikt, moget övervägande och fri vilja.>>

Ändå drömmer hon i en annan mycket fin uppsats, >En oprövad väg>>, om en kristen
värld, som helt avstår f.tå,n a"Lla vapen, låter sig massakreras av bolsjeviker eller fascister
i tillit till att ur detta offer skall den enda definitiva segern uppstå! Sådant kan vara
lått att säga. Men hela kulturer har utrotats på vår jord. Ingenting hindrar, att detta
också sker med vår egen kultur. Problemet är inte så enkelt.

Boken rymmer fina reflexioner i anslutning till Logstrups Den etiske fordring, till en

del judiska författte, särskilt den hos oss okände katolske konvertiten Karl Stern, en

kommentar till Johannes Jörgensens självbiografi - 
med en mycket fin värdering av

hans insats 
- 

och en hel del annat. Man kan ha sina invändningar mot dess synpunkter.
Men man kapitulerar inför dess anda. Icke många svenska böcker förmedlar så mycket
av andlig erfarenhet, verklig renhet, lidelsefull kärlek till Kristus.

Suen Stolfe

Valdemar F{ammenhög:
Regeringsgatan Stockholm 79t9,
Vahlström & Vidstrand. Kr.2lt J0l
27: J0.

Helga Lekamens Grånd. Stocl<-
holfn 1960, \tr&\7. Kr. 232 501

29: 50,

Det är alltid en njutning att få ströva
omkring i Stockholm med Valdemar Ham-

menhög, Hans penna målar fram skisser

från storstaden så att man riktigt lever med
i gatuvimlet, stannar i ett hörn för att
låta omgivningen verka på en, tittar in på

en bakgård vars existens man anat men
som man aldrig kommit sig för att vika
in på själv. I sin personteckning kan han
ibland trötta genom detaljer 

- 
det är då

som att tvingas se på verje penseldrag i
en Delacroixtavle 

- 
men Stockholmsbil-
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den blir lätt och lekande, inflikad i hand-
lingens lopp liksom växer den fram av sig

själv. Man känner sig hemmastadd.

Men som är att vänta hos författaren
blir denna miljöskildring inte ett självända-
mål utan en tilltalande fondmålning. Män-
niskan och hennes problem ställs mitt på

scenen, som i alla Hammenhögs senare

böcker.

Vid Regeringsgatan ligger den exklusiva
hatt- och blusaffären Femia. Innehavare

Dorothea Larsson, vacker änka, med en 13-

årig son Peter. Dorothea dominerar helt den

första boken, ja, dominans är hennes måI.

Flennes effektivitet regerar affären och
dess personal; hennes vilja binder sonen till
modern i en blandning av kärlek och hat
som är skrämmande, Flennes ambition, som

mysteriöst koncentrerar sig kring ett fas-

tighetsköp vid Roslagsgatan, snärjer in tre
män i hennes liv, får dem att sprattla i
maskorna och hon njuter vid åsynen av

deras hjälplöshet.

Vad vill Dorothea? Det är ett problem
som ställs hela tiden, som blir bokens cen-
trala fräge, som fängslar så att man läser
den som en psykologisk detektivroman. Det
är svårt att lägg den ifrån sig. Dorothea
är en hemlighet, ett mysterium som skriar
efter förklaring.

Bokens svagaste sida är kanske lösningen
av detta problem. Det sista kapitlet kom-
mer helt oförberett, allt redes upp i svind-
lande hast, utan förklaring. Det är som

att slå upp svaret i ett facit utan att ha
fått se hur ekvationen skall lösas. Kanske
hade det varit bättre att sluta med ett
dominantackord och låta läsaren våndas
efter upplösningen i den andra delen.

Men detta kan inte förta Regeringsga-

tan dess värde. Den är fitngslande. En av-
görande orsak härtill ligger i det förnäm-
liga sätt på vilket boken byggts upp.

Dorothea står i centrum, men det är mest

genom andras ögon vi får se henne. Var
och en ser sin bit av henne, ja de har
t. o, m. sina egna namn på henne, Doris,
Thea, Dora osv. som kommer likt signatur-
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melodien för de olika agerande i Prokof-
fievs >Peter och Vargen>.

De tre männen kring Dorothea är dock
litet ojämnt beskrivna. Fastighetsmäklaren

är utmärkt, och hans långa hyllningstal i
fyllan och villan är fascinerande i sin
platityda gräslighet. Fabrikör östman är
bra men något blek. Den tredje och vik-
tigaste rollen spelas av ungdomsvännen Alf
Skedin. Hans periodiska sinnessjukdom, som

blir en deus ex machina för att bli av med

Dorothea, stämmer föga överens med det
helgjutne, sympadska intryck man får av

honom.
Hans ställning i andra delen, Helga Le-

kamens Gränil, ät ännu centralare 
- 

han

blir liksom kören i en grekisk tragedi med

dess kommentarer och funderingar över

händelseförloppets mening. Det är bra och

välgjort, men hans personlighet blir trots
allt inte övertygande.

Huvudpersonen i den andra akten är an-
nars Peter, Dorotheas sotr, nu som nybliven
student, Genom sin barndomsvän Allan
förs han in i en svår samvetskonflikt -Allan >lånar> en bil, kör ihjäl en liten
flicka, när Peter sitter bredvid föraren.
Runt detta problem rör sig hela boken.

Peter skildras övertygande 
- 

en knippe
komplex som var att vänta efter moderns

uppfostran. Fundamentalt godsinnad och

välmenande dras han in i sammanhang som

blir honom övermäktiga. Nemesis har be-

stämt ett hårt öde åt honom, Hos de två
han litar på och tyr sig till 

- 
modern och

Allan 
- 

möter honom i sista hand endast

svek.

Men just i denna situation växer han

till verklig storhet. I motsats till det gre-

kiska dramat blir han ej en tragisk hjälte
utan utgår som segrare i det han förlorar.
Den kristna lösningen blir ej klichdartad
och billig utan får växa fram organiskt.

Det moderna samhällets avigsidor belyses

i väsentliga punkter med ungdomsproble-

met i mitten. Domen över den äldre gene-

rationen är hård, men kanske inte helt
orättvis. Denna >hyser skuldkänslor gent-

emot oss unga. De har inte givit oss något
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att leva på>. >Nu är de i färd att ordna
för nästa världskrig, och naturligtvis kom-
mer de att lyckas, så energiskt som de an-
stränger sig .. . Innerst struntar de i oss,

och det är väl därför som deras trots allt
dåliga samvete intalar till och med de
kristna av dem hoppet att atombomben
ska göra slut på hela mänskligheren en
gång för alla, För det är inte fruktan de
känner, det är en hemlig förhoppning 

-
*"ri:." 

att de själva skall slippa ifrån

>Nittionio procent satsade makthavarna
på materiell välfärd; den hundrade hade
kommit bort 

- men det var efter den de
nedsågade längtade.>

>Ni syndar på nåden, som det heter, men
förlåt frågan: Vad har vi att synda på?>

Här har vi avkristningens problem ställd
på sin spets.

Diskussionen håller sig genomgående om
väsentligheter i denna andra del. Ibland
kan den bli didaktisk och så tröttande.
Men över lag framförs den så smålekande
med antydningar mellan raderna att man
lever med 

- 
och tänker med, vilket väl

är meningen. Ett utmärkt exempel på

denna engagerande men djupsinniga stil är
kapitlet orn samvetet och om kärleken.

- Sidofigurerna är ofta strålande. Bäst
av alla är väl Spring-Esther, stockholms-
flickan som samlar på skrot. I första delen
materiell sådan, sånt som folk inte vill ha;
i andra delen är det andligt skrot, krossade

illusioner, befängda inbillningar, men tänk,
det är ägarna rädda om och vill behålla!

Tar man de två böckerna tillsammans,
har man en enhet som hänger ihop. Rege-
ringsgatan blir den mer deskriptiva förbe-
redelsen, mise en scåne för den egentliga
problemställningen i Helga Lekamens
Gränd. Missräkningen över den första de-
lens slut faller då bort. Den andra delen
är väl avrundad. Dess slutkapitel med ett
brev till åldermannen i Helga Lekamens
Gille är en god syntes av Flammenhög som
beskrivande författe,te och tänkande för-
fattare.

Lars &ootb Sl

Alf Åberg: Nlls Dacke ocb
Lanclsfailern. Stockholm 1960, LT:s
förlag. Kr. 16:-, 20:.-.

Fil. dr Alf Äberg är icke bara en mång-
kunnig och energiskt arbetande historiker
och arkivman, han har också på kort tid
framträtt som en av landets finaste histo-
riska skriftställare med en märklig för-
måga att i lätdllgänglig, elegant form pre-
sentera dels sammanfattningar av andras
forskningar, dels egna resultat 

- 
och fram-

för allt en synnerligen lyckad kombina-
tion ev båda. Detta gäller i hög grad om
hans sista verk, som med säkerhet kom-
mer att väcka uppseende.

Han bygger här på den nyaste Dacke-
forskningen, bl. a. professor G. Hafströms
viktiga belysning av Dackes bakgrund och
ekonomi 

- 
men han ger också egna resul-

tat. Boken är utomordentligt spännande 
-och upprörande. Den gamla bilden av

Dacke som en skogsrövare får nu helt läg-
gas i skräpkammaren för utslitna effekter.
Dacke var en småländsk Engelbrekt, en
väl orienterad, kraftfull ledare, som bakom
sig hade en mäktig släkt av inflytelserika
bönder, som med sin personlighets makt
fick en stor del av landskapet bakom sig,
som blev en symbol för det katolska Små-
lands ursinniga fasthållande vid gammal
tro och gammal rätt. Etr av de intres-
sentaste resultat som här möter är kon-
staterandet av att en så stor mängd präster,
också prostar, lojalt ställde sig på Dackes
sida och försvarade sin tro och kyrka mot
alla övergrepp och plundringar. De blev
sedan alla hårc straffade, i många fall mör-
dade eller torterade, Den gamla föreställ-
ningen, att reformationsverket 

- 
som helt

och hållet hade icke-religiösa motiv 
-skulle ha saknat blodsmartytet, är oriktig.

En gång kommer dessa småländska troshjäl-
tar att vördas i vårt land,

Om allt detta berättar Åberg med en

dämpad indignation, som gör den starkaste
verkan. Landsfadern framträder som den
hänsynslöse realpolitiker han var; särskilt
roande är den serie av förfalskningar han
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använde för att locka ut dalkarlarna mot
smålänningarna 

- 
han skrev själv deras

>spontana> manifest och brev. Det kan
tilläggas, att boken också ger en mycket
givande skildring av gränslandet Smålands

säregna förhållanden 
- 

icke minst dess

>bondefreder> med de skånska grtnnerna,
som tidigare belysts bl. a. av nuvarande
prof. Folke Lindberg.

Mycket roande är den bistra småländska
humor, som framträder i de förföljda bön-
dernas kommentarer till den nya mässan på

svenska: Snart kan >ett bern vid en dyng-
vagn vissla en mässa fram>.

Åbergs bok bör bli svensk folkläsning.
Den får icke saknas i något katolskt hem
i landet.

Suen Stolfie

AIe x Johnso n; Eiainil Berg-
grau, S!änningefts man, övers. av

Olle Nystedt. Stockholm l9J9,Dia-
konistyrelsen. Kr, 72:-, 76:-.

En norsk präst, Alex Johnson, berättar
i denna bok populärt och initierat om sin

förman, den förra året bortgångne bisko-
pen i Oslo Eivind Berggrav. Boken formar
sig till en alltigenom positiv minnesskild-
ring av den färgstarke och omstridde
kyrkomannen, som i vårt land kom att
personifiera den norska kyrkan under det
senaste världskriget. I stora drag tecknas

hans liv från uppväxtåren i Stavanger. För-
fauarer. dröjer särskilt vid fadern, biskop

Otto Jensen, som Berggrav kallat >sitt livs
ödesgestalt>> och som tycks ha varit en lika
sammansatt människa som sonen. IJnder
Berggravs hela uppväxttid fick han inte
höra ett enda erkännsamt ord av sin far.
När han 18 år gammal efter svåra själs-
strider beslöt att bli präst, var faderns
enda kommentar: >)Då är det ju dumt att
du går på reallinjen.> Förhållandet mellan
fadern och sonen betecknas som ett ideellt
vänskapsförbund mellan två män och två
teologer. Det är kanske riktigt, men man
har en känsla av att det finns material till
en djupare psykologisk tolkning.

240

Vi får sedan följa Berggravs utveckling
som student i Oslo och som lärare vid folk-
högskolor, tills han fu 1919 började sin
egentliga prästtjänst. ]xr 7925 disputerade
Berggrav på en avhandling om >Religio-
nens terskel>>. Johnson framhåller att Berg-
grav inte är aktuell som teolog, Sin största
insats gjorde han som församlingspräst och
kyrkoledare. Hans förkunnelse var enkel.
Det innersta i hans liv var barnaförhållan-
det till Gud. Starkt betonar författaren det
motsägelsefulla i Berggravs psyke: han var
på en gång spontan och reflekterande, naiv
och inteligent, omedelbar och kritisk, män-
niskovänlig och längtande efter ensamhe-

ten.
Under den tyska ockupationen växte

Berggrav till motståndets ledande man. För-
fattaren har mycket att beritt:- om Berg-
gravs tre fängelseår i sportstugan i Asker.
De många anekdoterna ger en personlig

ldtrg ät denna underhållande bok, som inte
gör anspråk p& *t vara en uttömmande
biografi. Boken är ledigt översatt.

Alf Åberg

Per Oscarsson: Nattens

färger. Göteborg 7960, Zinder-
mans. Kr. 16:7L

Filosofer som Berkeley och Hume ställde

sig frågan, i vilken mån färger existerade,

när det inte fanns ljus. Vardagsmänniskan
brukar säga, att alla katter är grå i mörk-
ret. Men denna gång är nattens ffuget än
otydligare, alla konturer har liksom för-
svunnit.

Det är mörkbrunt och svart, det är sud-

digt och otydligt, ja egentligen tena ran:'a

kaos.

>Ja'g är ett kolossalt krångligt kapitel>>

(s. 60). Boken rör sig kring författarens
jag, det dominerar allt, s& att det inte finns
plats för något annat 

- 
ej ens för kulis-

ser eller scenantydningar som skulle kunna
ge monologen ett sken av verklighetsan-
knytning. Och detta är tydligen sympto-
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matiskt: >>Det är fruktansvärt svårt att
leva bland människor, umgås med männi-
skor, dessa beiäten som jag inte kan för-
guda>> (s. 74). Fötfattrrens tidigare kar-
riär omöjliggjordes tydligen av denna in-
ställning. Att vara >en god skådespelare.

- 
För vem?> (s. l0).

I och för sig kan denna självbelysning
y^t^ ,v intresse, men då fordras en fängs-
lande personlighet hos autobiografen. Men
här fortsätter kaos, formlösheten. >Jag är
den verkliga snobben, den meningslösa
snobben. . . han som snobbar med sin me-
ningslöshet>> (s. 97). Även detta skulle
kunna vara ett tema, om det belysre den
mänskliga tillvaron i en värld utån nor-
mer på ett mänskligt sätt, gav uttryck för
en uppriktig frågeställning eller beskriv-
ning av en existentiell ångest.

Men i stället flöder en ström av non-
sens och träck ur dettr ja.g, på ett sätt som

beklämmer. Man utsättes för analmentali-
tet, snedvriden sensualitet och ren uthus-
fantasi som är motbjudande. >>Jag sätter
mig i dyngrännan, för skall det vara så

skall det vara>> (s. 7s). Och där förblir
man hela boken igenom; det är med en

suck av lättnad man slår igen den och

lägger den ifrån sig. >Jag är inte längre
ett barn, jag kan inte stjälpa mitt ansvar

i bäcken, kasta sten på det . . . Men jag kan
äcklas åt det>> (s. 139). Någon skymt av

ansvar ser man inte, men man kan dela för-
fattarens känsla av äckel.

Det vore nog fel att helt frånta förfat-
taren en viss litterär begåvning. Men man

har svårt att föreställa sig, att vi har att
göra med en man som så ofta förekommit
i tidningarnas kulturspalter och blott för
nägra ät sedan framställdes som en av våra
mer lysande begåvningar. Det gällde då

hans förmåga att tolka vad andra, stora
män skrivit. Här tolkar han sig själv; re-
sultatet är inte av det slaget, att vi läng-
tar efter fler smakprov.

Är detta förlagsreklamens utlovade
>tveklös öppenhet>>, så föredrar vi skrym-
sel.

Lars Rooth Sf

Die h.atboliscbe Kircbe in Ber-
lin anil Mitteldeutschland. Berlin
19i9, Morus Verlag. 54 sid. med 2t
fotos och J kartor.

Denna broschyr vill ge svar på de frå-
gor som Berlins utländska besökare har på

hjärtat, så vitt de känner sig förbundna
med Katolska kyrkan och är intresserade för
hennes framgång eller bekymmer, Det är
tacknämligt att man här får svar framför
allt i form av dokumentation.

Vad förhållandet till den härskande kom-
munismen angår får vi höra Otto Grote-
wohls deklarationer (mars l9i9) om sko-
lan, ungdomens moraliska fostran, fostran
inom familjen och om kyrkans ledare samt
det svar som gavs av kardinal Döpfner,
Berlins katolske biskop. Vi får veta, att de

kommunistiska myndigheterna har infört
en mot- och pseudoreligion med Ulbrichts
tio budord, med namngivningsfest, med
>>Jugendweihe>>, socialistisk vigsel och jord-
fästning. Man utövar ett starkt tryck på

ungdomarna att delta i denna >>ungdoms-

invigning>; de som är motsträviga får
sämre arbetsplatser, sämre utbildningsmöj-
ligheter. 

- 
I den katolska landskretsen

Vorbis (Eichsfeld) t. ex. deltog ändå bara
6,27'" * ungdomarna i ceremonin (enligt
officiell sovjetzonal statistik). I skolorna
har man avskaffat all religionsundervisning.
Där läres enbart >>diamat> 

- 
dialektisk

materialism 
- 

som naturligtvis förnekar
Gud och alla kristna sanningar 

- 
av s. k.

vetenskapliga skäl givetvis.
Den ateistiska propagandan arbetar med

samma medel och lögner, samma förtal som

i alla tider och överallt. Fortfarande gäl-
ler f.ör kommunisterna Lenins maxim:
>Rätt och moraliskt är det som hjälper
socialismen.>>

Den sovjetzonala statsmakten har under
de senaste åren skärpt sin kemp mot kyr-
kan. Så kan t. ex. numera en ateistisk far
få skilsmässa just på grund av moderns re-
ligiositet.

Men det finns också ljuspunkter. Nu-
varande sovjetzonen var och är diaspora;
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den ägde före och under kriget inte ens ett
eget prästseminarium. Biskoparna lyckades
emellertid att strax efter kriget upprätta
ett sådant i Erfurt. Det finns gott om
prästkallelser! Beundransvärda är somliga
studenter med humanistisk studieinriktning,
vilka såsom trogna katoliker ej får bli jour-
naiister eller lärare, men som ändå stan-
nar i sitt plågade hemland för att bli hent-
verkare i stället,

När man har läst allt detta 
- 

och mera
om nödsituationen i kyrkligt avseende 

-frågar man sig: Kan inte vi hjälpa? Kar-
dinal Döpfner ger svaretr Vi kan och skall
be. Därmed gör vi det största som givits
oss människor att göra. Låt oss vara tack-
samma, Låt oss samarbeta med alla som
gör en insats för rättfärdighet och frihet.
>Guds ord är icke fj'ittttt>, såsom S:t
Paulus skriver till Timoteus, utan det kom-
mer att verka i oss i dag och i morgon.

Herman Schulze

I gnatius a v Loyol at And-
Iiga öoningar. Stockholm 1960,
Nika-Tryck. Kr. 16: 

-.
Med utgivandet av dr Hans Jägerstads

svenska översättning av denne katolske
klassiker har Svenska Katolska Akademien
inte endast uppfyllt en länge hyst inom-
katolsk önskrn utan också avhjälpt en be-
klaglig brist på den svenska bokmarknaden.
Visserligen hör den helige lgnatius' be-
römda skrift inte till den fromhetslittera-
tur som är särskilt lämplig som uppbygg-
lig läsning. Det rör sig fastmer om en på
>pregnant och korthugget> språk avfattad
handledning just till >övningar>, och först
den som bemödar sig att sätta anvisningarna
i verket skall ha full nytta av dem, Men
för den religiösa verkans skull, som har ut-
gått och fortfarande utgår från dessa på
Ignatius' egen erfarenhet byggande riktlin-
jer, vilka har format inte endast Jesu Säll-
skaps anda utan även i stor utsträckning
pr'åglar efterreformatorisk katolsk from-
het och aktion, är kunskapen om denna
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lille bok oumbärlig för alla som sysslar

med religions- och kulturhistoria.
Att översätta en sådan skrift är inte lätt,

i synnerhet som Ignatius själv inte bemö-
dat sig om någon litterär stil. Man kan då

välja mellan en mera högtidlig, religiöst-
litterär form - karakteriserad t, ex. genom
gamla verbböjningar - eller en mera var-
daglig, mot talspråket svarande, översät-
taren har här valt den förra formen, me-
dan Ignatius själv nog skulle ha föredra-
git den andra. Men det ändrar ingenting
i det faLtum, att dr Jägerstads översätt-
ning är en erkännanvärd prestation. Vid
vissa ställen har dock tolkningen inte helt
träffat den helige Ignatius' mening. Vi till-
låter oss att här anlött nägte av dem, för
att underlätta en översyn, som - få vi
hoppas - måste företas inom kort därför
att föreliggande upplaga snart blir ueåld.

Nr 18, rad 6: >så ett den, som är obil-
dad eller hro!fisligt n,ag> mäste vara obil-
dad eller au klen fattningsförmåga>.

Nr 18, näst sista raden: >när mera
gagn kan uppnä,s at annat> miste vart
>när mera gagn kan uppnås åos andra>,

Nr 22, sista raden: >rädda sin sjål>
bör nog vara >rädilar slg>, på spanska >se

salve>; här rör det sig inte om någon
>frälsning>.

Nr 2J, rad 5 >Sedan gör man den första
semvetsrannsakan> måste vara >Sålutda..,>

Nr 3f, tad 4z >känna ett sinnligt väl-
behag> måste vara >tillåta. . .>> eller något
dylikt, som uttrycker uiljans inställning-
Ignatius skriver rescibiendo, Att h.änna är
inte någon synd, men lgnatius talar här
om synd.

Nr 48, rad 11: >för en enda slals skull>
måste vara >för en endr dödssynds skull>,
vilket Ignatius uttryckligen säger.

Nr 170, rad 4: >>i sig indif.f.erentr och
goda> måste vara >indifferenta eller goda

i och för sig>,

Nr 311, nd 4t >såsom med själen> böt
nog vara >till själen>. Ignatius talar om

Kristi själs nedstigande till dödsriket mel-
lan döden på korset och uppståndelsen.

Nr 370, rcd 6: Ignatius använder här
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uttrycket >>timor servilis> som ett teolo-
giskt fackuttryck, vilket bör noga skiljas

från >timor serviliter servilis>> : slavisk
{ruktan; >trälaktig fruktan> påminner för
mycket om denna slavens fruktan för
piskan utan personlig vördnadsreaktion.
Ignatius menar här en äkta religiös fruk-
tan, som t. ex. i GT >en tjänares fruktan>
t.ll.ru,,"t"t till NT:s >ett barns fruk-

IG

Leone Algisi: Gioaanni
XXIII. Torino 19J9, Marietti. 

-
lohannes XXllI. Aus dem Italie-
nischen von Arianna Giachi. Mtin-
chen 1960, Max Hueber.

Den första levnadsteckningen över Jo-
hannes XXIII framlades av Leone Algisi
endast få månader efter att kardinal Ron-
calli valts till Petri efterföljare. En tysk
version följde ett år senare. Fastän förfat-
taren ingalunda gör anspråk på att ge en

definitiv bild av Roncalli-påven, kan man
räkna med att hans verk kommer att inta
en fast plats bland källorna. Ty Algisi
framlägger inte endast åtskilligt hittills
opublicerat arkivmaterial, utan berättar
därutöver om personliga upplevelser med

Johannes.
Goda fotografier ger läsaren tillfälle att

se någonting. Dessutom möjliggör ett urval
av brev av Johannes' egen hand ett omedel-

bart möte med denne. För den framtida
historiografen kan det härvidlag vera av
intresse, att den tyska utgåvan - som an-
nars noggranr följer originalet 

- 
uteläm-

nar ett brev, som Roncalli såsom represen-
tant för Den heliga stolen vid regeringen

i Ankara skrivit till Franz von Papen, då-
tida tyske ambassadören i Turkiet,

Uppenbarligen var Johannes XXIIII all-
tid en mild och vänlig man, Dock är han
långt ifrån att tillåta, att allting går sin
väg. Han kan tvärtom vara mycket ener-
gisk. Betecknande för hans grundstämning
är ett ord, vilket han Eom sextioåring skrev
på baksidan av ett fotografir >Detta är

Msgr. Roncalli - i sin bästa ålder, vid god

hälsa, med gott omdöme och förmågan att
klart, milt och med förtroendefull opti-
mism se på saker och ting.>

'v. K.

Olle Herrlin: Liturgiska
persfektiu. Stockholm 1960, Diako-
nistyrelsen. Kr. 14: -.

Olle Herrlin är i sin nya bok samme

rörlige, världsöppne man, som vi redan kän-
ner till från tidigare publikrtioner, Litar-
giska persfektiu har utrrbetats som syno-
dalavhandling för 1960 års prästmöte med
Uppsala Ärkestifts prästerskap. Boken
bjuder på god kerygmatisk teologi, Upp-
salas domprosr förfogar över vidsträckt lär-
dom och förstår samtidigt att öppna ve-
tenskapens skattgömmor och göra kunska-
perna fruktbärande för livet.

Två drag bestämmer hans teologiska po-
sition,

För det första är han en god lutheran.
Liturgien är enligt honom ett >drivande
av Skriften som Guds ord>. Lutherdomen
ver alltid angelägen om Guds ord, Ordets
betydelse betonades av Luther med sådant

eftertryck, att själva sakrarnentet råkade

tolkas som ord. Det är därför inte mer än
konsekvent, att Olle Herrlin vill ställa sak-

ramentsförvaltningen helt i ordets tjänst.
Det andra utmärkande draget hos för-

fattaren sammanhänger med det förra. Olle
Herrlin tar ordet så till den grad på all-
var, att han insisterar på dess verklighets-
förankring. Guds ord är höjt över alla

mänskliga ord. Det är fundamentet för
rättfärdiggörelsen. Just därför måste det
ha den egenskap, som anses vara minimi-
kravet för både vardagliga och vetenskap-

liga utsagors betydelse: att visa mot något
reellt. Olle Herrlin är medveten om att
man underminerar Guds ord, så snart man
nonchalerar dess sanningsreferens. Mätkligt
nog avlägsnar han sig därmed från en del
av sina trosfränder. I själva verket visar
hans bok, att kantianskt tänkande inte
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längre är allenarådande. Herrlin är inte
den ende, hos vilken en efterkantiansk epok
håller på att börja. En inställning återupp-
livas, som redan före Kant ansågs vara na-
turlig.

Vi kan inte undertrycka frågan, i vilken
mån en förkantiansk attityd samtidigt är
en förreformatorisk sådan. Frågan kräver,
att man prövar, huruvida Kants filosofi låg
i kölvattnet av reformationens teologiska
genombrott. Ett eventuellt samband mel-
lan Kant och Luther framtvingar frågan,
i vilken mening man har tagit avstånd från
Luther, när man överger Kant.

Olle Herrlin har sin plats mellan lf 00-
talets reformator och 1200-talets filosof.
Hans liturgiska perspektiv står i stora id6-
historiska och teologiska sammanhang. Vida
mänskliga perspektiv ligger i deras för-
längning.

v. K.

Dictionnaire de S[iritudlitö. F 
^sc.XXVIII-XXX, Paris 1960.

Det representativa uppslagsverkets nya

faskikel omfattar stickorden frln åphcofat
tilL ätats de uie. Spännvidden i verkets
planläggning framträder med all önskvärd
tydlighet, när man ser på den nya avdel-
ningens två mest omfångsrika artiklar:
Spanien (Espagne) och Ande (Esfrit)
Den fromhet, som Dictionnaire de Sfiri-
taolitö vill, behandla, ligger i själva verket
mellan livets materiella villkor och andens

höga immaterialitet 
- 

mellan geografiskt
och gudomligt, I enlighet med sin egen-

skap av att va,r:- ett uppslagsverk inskrän-
ker sig Dictionnaire ile Sfiiritualitö till ett
ftamlåggt både sakligt och bibliografiskt
material. Förfettarna visar sig vara insatta
i dagens aktuella teologiska frågor, men
avstår från att uppställa problem. Det finns
uppslagsböcker, som inte hållit sig till
samma goda princip, Dictionnaire de Spiri-
tualitö:s medarbetare och utgivare förtjä-
nar så mycket större erkännande.

Alfons Kirchgässner:
Die mächtigen Zeicben. Ursprönge,
Formen und Gesetze des Kultes. Mit
16 Bildtafeln. Freiburg l9f 9, Her-
der. DM 32:-.

Den i den religiösa världen framträ-
dande symboliken är urgammal; den har
sitt ursprung i det arkaiska tänkande, som

under inflytande av naturvetenskap och
teknik håller på att tyna bort. Förf, ana-
lyserar i sin omfångsrika bok 

- 
sedan han

givit en kort överblick över den kultiska
fromhetens innebörd och historiska utveck-
ling 

- 
först de väsentliga dragen i detta

tänkande och betydelsen av den symbol, som

det resulterar i. Sedan visar han utförligt,
med anförande av många detaljer, hur det
>heliga-mäktiga>> uppenbarar sig överallt i
religionerna och hur förvånansvärt mycket
av denna ström inflyter i kristendomen.

Genom denna hänvisning till otaliga pa-

ralleller ur de mest skilda religioner hjälper
verket på så vis till en bättre förståelse av

de liturgiska formerna och deras symbo-
liska betydelse. Det blir tydligt, att de re-
ligiösa grundhållningarna i hela mänsklig-
heten är ungefär desamma; även kristen-
domen har måst begagna dessa symboler,
när den velat rikta sig till alla människor
och få kontakt med dem.

Särskilt kateketer och själasörjare fin-
ner här ett rikt material för att kunna för-
medla djupare och mera levande kunskap
om liturgiens tecken och riter,

IG

Peter Schindlet: Huis du
bleu katolik. Köpenhamn 7959,Paw-
luskredsen. 3:e uppl. D. kr. 1: J0.

Småskrifter om katolsk lära och katolskt
liv är nödvändiga, och Pauluskredsen måste

lovordas för sin aktivitet. Peter Schindler
är en tillgång som stilist, och han har tid

^tt igrlr sig åt skriftställeri. Vi i Sverige
har det kanske inte lika lett, men skulle
det inte vara möjligt att åstadkomma fler
översättningar av utländske småskrifter,
som så ofta föreslagits?

244

v. K.



Litteratur

Föreliggande skrift tar upp problemet
att visa något av kyrkans liv inifrån, Ett
lowärt, men inte lätt företrg, och man
kan komma med diverse invändningar.
Schindler är ibland litet för frejdig ä la

Chesterton och Belloc. Men låt oss inte
bara konstatera småfel. I sin helhet är den
bra, och borde vara oss en sporre till nya
kra,fttag för katolska småskrifter på sven-
ska.

I.R.

Christopher Meyhew:
Människor sorn söker Gud. Lund
19ii, Gleerup, Kr. 72 

-1rc: 
SO.

Boken bygger på en programserie i
engelsk television. Författaren ger en kort
inledning till varje intervju och låter se-

dan sex män förklara något av sin tro. Så

fö\jer nägrc citat som de själva sett som

väsentliga. Det gäller en mohammedan, en

hindu, en buddist, en jude, en protestant
och en katolik.

Någon uttömmande redogörelse för de

olika lärorna kan man ej begåra på dessa

få sidor. Men de ger oss en inblick i ofta
okända tankegångar, vilket bara kan vara
uppfriskande och berikande. Man kan ur
denna synpunkt varmt rekommendera
boken.

Utgivaren slutar med en synkretistisk
sammanfattning, men det är ju inte för
dess skull man läser boken.

t. R.

Johannes Jprgensen:
Orion over Assisi. Köpenhamn 1959,
Gyldendal. Dkr. 16:75.

Någon introduktion behöver inte Credos
läsare till författarnamnet Johannes Jpr-
gensen. (Jnder titeln Orion ouer Assisi ut-
ges här 

- 
i redaktion av Carl Bergstrpm-

Nielsen 
- 

ett urval av den store danske

diktarens efterlämnade verk: skildringar
från ltalien, Danmark m. fl., en serie lit-
terära essayer, bl, a. om Shakespeare,

Goethe, Maeterlinck, Chesterton, Georg

Brandes, samt flera dikter, vilka i likhet
med innehållet i övrigt aldrig tidigare
publicerats i bokform.

HB

La souffrance. Valeur cbrötienne.
Tournai-Paris 19i7, Casterman.

Boken utgör ett kollektivarbete av do-
minikanska teologer i La Sarte-Huy, utgi-
vet som nr 7 i serien Cabiers de l'actuaLitö
religieuse. En rad uppsatser belyser lidandets
problem ur kristen synpunkt. Därvid fäs-
tes särskild vikt vid den moderna männi-
skans uppfattning av och ställning till li-
dandet. Första delen behandlar lidandet som

mänskligt faktum, andra delen lidandets
kristna mening och innebörd,

HB

La lumiåre dans les tönåbres.

Patis 1957, Desclde de Brouwer.

Som nr 10 i serien Cabiers de la Pierre-

Qui-Vire utkom denna guide för böne-
livet, bestående av franska 1600-tals tex-
ter. Bland (örfattarnt till dessa märks
många välkända namn: Bossuet, F6nelon,
den helige Frangois de Sales m. fl. Efter en

historisk inledning ordnas texterna som en

vägledning till kristen fullkomlighet genom

sann kontemplation.
HB

Miche I Carrouges: Le Påre

Jacques. Paris 19i8, Ed, du Seuil.

Karmelitpatern Jacques, alias Lucien Bu-
nel, måste räknas bland andra världskri-
gets helgongestalter. Född 1900, studerade
han till präst i Rouen, blev professor i Le

Flavre och inträdde så sent som 1931 i
karmelitorden. Under andra världskriget
förde han, själv en fånge, en heroisk kamp
för att rädda människors själar och krop-
par i de tyska koncentrationslägren Neue
Breme, Mauthausen och Gösen. Han dog
den 2 juni l94J iLinz (österrike), en må-
nad efter befrielsen.
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Jag tänker ofta på de ord han en gång

riktade till mig efter att ha skriftat mig,
berättar en prästerlig medfånge till ho-
nom: >I denna stund måste vi vara lyck-
ligr att kunna göra Guds vilja intill slutet,
att ge väta liv om han kräver det; det är
kanske vårt kall.>> Dessa ord gjorde mig
häpen. >>Ge sitt liv> efter aderton fasans-

fulla månader och så kort innan slutet! För
honom var detta helt naturligt, Han var
fti f.rå,n världen, lösgjord från jordelivet.

HB

A, Kriekemans: PröParatiott

au mariage et å la famille. Tournai
7957, Casterman. Bfr. 60: -.

Albert Kriekemans, professor i psykologi
och far till en stor familj, analyserat här
olika möjligheter att förbereda unga män-
niskor för äktenskapet. Fian understryker
mycket starkt den kristna familjens upp-
fostrande roll som en väsentlig faktor. Där-
vid går han in på den i Sverige mycket om-
diskuterade frågan om ungdomens sexuella

uppfostran. Han menar, att det väsentligen
är föräldrarnas uppgift och ansvar. Endast
i den mån dessa är oförmögna därtill, bör
andra - präster, läkare m. m. - ingripa.
Sexualundervisning i skolans regi anser för-
fattaren vara förkastlig.

I bokens senare del diskuterar Krieke-
mans de olika familjemedlemmarnas ro11

och betydelse, Något överraskande kommer
här även familjens vänner, präster, tjänare

- och husdjur med på ett hörn.
Även om boken innehåller åtskilligt, som

knappast äger tillämpning på svenska för-
hållanden, kan av problemet intresserade
läsare i den finna många värdefulla syn-
punkter.

HB

Leaande litteratur heter en tilltalande
rad utgåvor i Natur och Kulturs klassiker-
serie. Det är små händiga men ordentligt
inbundna böcker, vältryckta och prisbil-
liga, som vi gärna vill rekommendera. Bland
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det 60-tal volymer som hittills utkommit
finns urval f.ör alla smakriktningar. Det
gläder oss framför allt att här få presen-
terat åtminstone ett urval av litteratur,
som normalt är svårtillgängligt men där-
för ej bör bli bortglömt.

Dr Sven Stolpe ger oss Brea från ser
decennier au drottning Cbrhtina. En ut-
märkt lektyr vid sidan av hans andra Chri-
stinaproduktion, som gör det möjligt för
oss att själva lära känna drottningen och
försöka skaffa oss en egen uppfattning om
henne. Urvalet ger både bredd och djup.
Man ser hur svårtolkad hon är, känner
igen olike linjer i Christinaforskningen på

enskilda brev, men får till slut intrycket
att dr Stolpe själv om inte sagt det sista

ordet om henne dock lyckats ge oss en

sammanfattning av hennes motsatsfyllda
personlighet.

Dr Alf Åberg har som frukt av sina

Dackestudier (se rec. å annan plats i detta
nummer) gett oss ett nytt srval av Gustau
Yasas brea. Man må tycka vad man vill om
landsfadern, men beundra hans stil, det
måste man.

Den utgåva, som utgivits av Edin, är
inte bara svåråtkomlig utan otillfredsstäl-
lande i sitt urval. Edin redigerade även,
vilker förtar det rätta intrycket. Det gör
dr Åberg nu inte. För den som är bort-
skämd med atr bläddra i Gustav den

Förstes Registratur med sina 29 band ver-
kar föreliggande urval kanske torftigt, men
man kan inte göra allt pL 200 sidor. Vi får
nu en god inblick i Gustavs tankevärld,
metoder och stil, Texten är lätt moderni-
serad men behåller sin ursprungliga mus-
tighet. För en katolik är urvalet intres-
sant särskilt genom att det börjar med

Gustavs första brev, med sina protestatio-
ner om trohet mot kyrkan och utfästelser
om stöd för den katolska tron. Det var
hans point de d6part, men väl också den
av politisk art. Var och en som vill skaffa
sig litet närmare kunskap om reformations-
tiden bör ej försumma att läsa dessa på en

gång roliga och tragiska brev.
I,. R.
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Pauluskreilsens Foilag (Köpenhamn) har
för fjärde gången utgivit Johannes Jör-
gens€ns översättning av Robert Hugh Ben-

sons ryktbara romrnYerdens Hene (1960.
Dkr. 4: 8i), vilken alltmera 

- 
i den mån

som världshistorien avspeglar sig inför
våra ögon - 

ter sig som en sannsaga och
bestyrker författarens >siaregåva>.

Serien Ånd og Lia, som utges av samme

förlag (jfr Credo l9J9t 194), utkom 1960
med nr J Bodens sahrament (Dkr. 2: l0),
där jesuitpatern Flans. L. Martensen och
dominikanpatern P. Gregoire ger undervis-
ning och handledning beträffande synd,
omvändelse och bot, vidare med nr 7 Jom-
tru Maria, innehållande bl. a. en uppsats av
dominikanpatern M.-D. Philipp om Maria,
vår moder.

H eril er Y eiag (F reibrrg) fortsätter allt-
jämt sin populära och prisvärda serie Her-
iler-Biicherei (per band DM 2:20) med

dess rika urval av intressanta och läsvärda

böcker. Bland nyheterna på det biografiska
området bör nämnas Ida Friederike Görres'

utmärkta, väl dokumenterade skildring av

Maria I/ards ovanliga och äventyrliga liv
under 1600-talets katolikförföljelser i Eng-
land och hennes först sent rätt uppskat-
tade insats som ordensstiftatinna (nr 64

Das grosse Sfiel der Maria 'Ward), tridate

G. K. Chestertons 
- 

även på svenska före-
liggande 

- 
introduktion i den helige Tho-

mas av Aquinos liv och tankevärld (nr 7f
Der stumme Ocbse). 

- 
Andrd Frossard,

chefredaktör för tidningen L'Aurore, pte-
senterar >glada människor>> bakom kloster-
murar på ett charmerande och humorfyllt
sätt både i ord och teckningar (nr 60

Möncbe unil Jesaiten). - 
Valter Nigg

ser med den moderna människans ögon på

några stora helgongestalter: Benedikt, Fran-
ciskus, Filippo Neri, och jämför med dem
>Idioten> hos Dostojevskij (nr 79 Heilige
und Gottesnarren). 

- 
Eckhart-specialis-

ten Alois Dempf sätter Mäster Eckharts
mystik i dess idihistoriska sammanhang
och bestämmer dess egenart 

- 
genom att

ge en överblick över hans trinitariskt orien-
terade ontologi 

- 
samt dess återverkan och

vidare utveckling hos Nikolaus av Kues,

Spinoza, Baader, Schelling och Hegel (nr 7l
Meister Ech-bart).

Stefan Anders konfronterar den kristna
sanningen med den moderna verkligheten
genom att låta en tidningsreporter utfrå8a
Kristi vänner och fiender, tullnären och

farisden, kälkborgaren, politikern och pro-
fessorn om sin åsikt om Jesus från Nasa-

ret (nr 18 Der Refiorter Gottes, Eine Hör-
folge). - 

Den kände f.d. kommunisten,
konvertiten Douglas Hyde, skildrar sina

upplevelser i Asien, dit han rest för att
genom personlig kontakt utforska de fär-
gade folkens inställning till kristendomen
och kommunismen och vilka utsikter till
slutgiltig framgång dessa kan räkna med

under den pågående omvälvningen (nr 68

Ven uerilen sie glaaben?). 
- 

Ett sak-

kunnigt inlägg i debatten om strålnings-
energiens biologiska skadeverkningar läm-
nas av Älfred Barthelmess på grundval av

den vetenskapliga forskningens nyaste re-
sultat (nr et Gefabrllcbe Dosls? Erbgesund-

heit im technischen Zeitelter). 
- Johan-

nes Beckmann framställer den nuvarande

situationen av de utom-kristna religionerna
och utbredningen av de kristna kyrkornas
missionsverksamhet i den icke-kristna värl-
den (nr 8t Veltkirche und Veltreligionen.
Die religiöse Lage der Menschheit).

IG

S. Tyszkiewicz SJ - Th.
Belpair OSBz Ascites Russes.

Textes, tradition, choisis et pr6sen-

tds. Namur 79t7, Ed. du Soleil Le-
vant. Ffr. 511.

Ett belgiskt, franskspråkigt förlag utger
sedan några år tillbaka en serie religiösa

rexter, hämtade från olika länders och

skiftande perioders helgon. I denna serie har
också utkommit en antologi av ryska and-
liga förlattare, som ur många synvinklar
sett bjuder mycket av stort värde för var
och en som är intresserad av det inre livet.

Till stor del beror väl detta intresse på

att de flesta av dessa författare står oss nära
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i tiden, även om de i sin kyrka är räknade
bland klassikerna. Den äldste i samlingen
är den helige Dimitrij, biskop av Rostov,
som dog under Poltavaåret, och den yngste

är Johan av Kronstadt som gick bort jämnt
två hundra år senare och som den ryska
kyrkan antagligen kommer att kanonisera.
Både det som skiljer den ryska fromhets-
typen från vår vanliga västerländska och
det som förenar dem får därigenom en

starkare intensitet.
Utan tvekan frapperas västerlänningen

mest av vissa asketiska övningar som den

- verkliga 
- 

fastan, metanierna eller de

djupa böjningarna och prostrationerna och
avskildheten från världen. Många av dessa

författare var eremiter eller levde i strikt
avskildhet i sina kloster. Men när man går
till andan i det asketiska livet liksom fram-
för allt till dess mål finner man att över-
ensstämmelserna är stora och väsentliga.
Kanske gäller detta särskilt vid en jäm-
förelse mellan den här representerade from-
hetstypen och den monastiska. Man åter-
finner då bibelläsningen och liturgien som

en huvudkälla för det inre livet. ödmjuk-

het och lydnad räknas till de viktigaste
dygderna och diskretionen, urskiljningen,
uppövas och utövas i fr|gr om mål och
medel, väsentligt och oväsentligt, förnuftigt
och oförnuftigt.

Men samtidigt som man naturligt nog
finner överensstämmelse på dessa punkter,
lägger man också märke till andra, som

mera moderna ansedda faktorer: en viss

psykologisk förberedelse till bönen, som tar
form av regelrätt meditation, en viss skep-
sis inför känslans roll gränsande till torr
och nykter moralism. I några fall ger en

del häntydningar till en fromhet visad Jesu
hjärta anledning till att ställa problemet
om västerländskt inflytande. Men det är
svårt att bilda sig någon uppfattning därom
på grundval av de presenterade texterne.
Ty som alltid när det gäller antologier är
man hänvisad till utgivarnas urval. Man
förvånas, slutligen, över den ängslan var-
med författaren till förordet garderar sig

mot kritik för att ha utgivit icke-katolska
författare. Det skulle ju inte vara nödvän-
digt, allraminst i detta ämne. 

A. Rask
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