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S EDÄN SIST

Om samaetsfri.bet ocb tolerans

har kardinal Bea SJ helt nyligen hållit ett uppmärksammat tal, som givit
starkt eko i den kontinentala pressen. Det hölls i Pro Deouniversitetet i Rom
vid en sammankomst med företrädare för tjugoen olika kristna konfessioner

och icke-kristna religioner - tillsammans omkring joo personer.

Kardinalen utgick från den helige Augustinus ord: >Vad söker människo-

anden mer än sanningen?>, Människan drivs ständigt till att xika sanningen
och hålla fast den. Samtidigt wingas hon att leva i ett samhälle med många

vatandra motsatta överrygelser. "Är det då att undra över om just kärleken
till sanningen och sanningssökandet mer än en gång i historien har givit upp-
hov till wister, motsättningar, fientligheter, ja till och med smärtsamma och
hårda strider?>

Sanningssökandet måste vara präglat av en äkta och förpliktande kärlek
till sanningen. >Men just denna kärlek manar oss dels att klargöra vår egen

insikts gränser, dels att erkänna den sida av sanningen, som de andra ser,

dock utan att förneka det som vi själva verkligen erkänner som sant.>

Den äkta kärleken till sanningen begär av oss, att vi skall känna igen den

överallt där vi möter den, oavsett varif.rän den kommer. Den kräver av oss

att vi åt beredda och bemodar oss att höra sanningens röst, närhelst den gör
sig förnimbar. Detta är dock inte alltid så lätt. Språket ar ett bristfalligt
medium ndr det gäller att formedla sanningen. >Motsättningar o. dyl. upp-
står ofta på grund av svårigheten att beskriva sanningen med hjälp av det
mänskliga språket."

Två misstag varnade kardinalen för. Vår respekt för den andres ståndpunkt
får inte förleda oss till den felaktiga slutsatsen, atc det ena kan van lika
sant eller falskt som det andra. Att ha detta klart för sig är utomordentligt
viktigt i vår värld, där vi lever i ett ideernas sannskyldiga kaos och där en

sund och fast övertygelse om sanningen lätt brännmärks som fanatism.
Som det andra misstaget anförde kardinal Bea en orätt uppfattning av för-

hållandet mellan sanning och frihet, t. ex. då man i sanningens namn försöker
påwinga andra människor en övertygelse. Därvid glömmer man i sin kädek
till sanningen en inte mindre viktig sak, nämligen människans prsonliga
frihet. Den är lika väsentlig som sanningen. Därför sätter friheten en gräns
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Sedan sist

för sanningen, liksom motsatt sanningen sätter en gräns för friheten. >Frihet

betyder rätt för människan aft fritt avgöra sitt eget <jde efter sitt eget sam-

vete. Ur denna frihet härledes plikten och rätten för varje människa att f.ölia
sitt eget samvete.>

Vilken våg år då den bästa när det gäller att undvika de faror, som hotar

vår kärlek till och vårt sökande efter sanningen?
Kardinalen svarade med att peka på den äkta kärleken till nästan och

gav som exempel en mors karlek till sina barn. >rDen karleken lär oss inle-
velse i den andres situation, att lyssna på den andres mening, att vilja förstå

den andre och göra oss själva förstådda ständigt på nytt, med nya ord och

nya uttryck. Den kärleken tu tälig och mild, den gläder sig över sanningen,

den fördrar allt, tror allt och hoppas allt.>
Men ej heller denna karlek gär fti från misstag. Hur län blir inte moders-

kärleken så oklok och vek, atr den inte kan neka barnet något och därmed
förstör det. Och anledningen därtill är bland annat, an kärleken till barnet
samtidigt inte är karlek till sanningen. Det är ncidvändigt att intimt förena
de båda med varandra: kärleken till personen och kärlek till sanningen,
utan aft det ena blir lidande på det andras bekostnad. >Kärleken till san-

ningen utan kärlek till människan blir intolerant och frånstötande, kärleken
utan sanning är blind.>

I detta sammanhang citerade kardinal Bea en framstående protestantisk
skriftställare, som sagt att en av arvsyndens allvadiga fOtlder är människans
förmäga att skilja sanningen och kärleken från varandra. Det är darför nöd-
vändigt att ständigt på nytt räta till denna oordning i vår egen natur. Hjäl-
pen till detta, ljuset och kraften måste vi söka hos Gud. "Varje religion,
som känner äkta b,iin, uppmanar människan att hos sin Skapare inte bloa
söka det materiella goda utan även Andens djupaste och väsendigaste gåvor:
intelligens och vishet, för att dessa skall hjälpa människor art länka sina liv
i de rätta banorna.rt

Art urtuid.a ur SaensAa kykan

är inte så lätt. Den som vill det måste personligen inställa sig hos hemför-
samlingens kyrkoherde. Medan det stora flertalet medborgare inträder i
Svenska kyrkan utan att ha en aning om det, dvs. genom att födas i Sverigg
måste de således uppbjuda ett inte ringa mått av aktivitet för att utträda.

Många menar denna ordning vara otillfredsställande och bland dem åter-
finns glädjande nog även en rad representativa fiöretrådare för Svenska kyrkan.
Man kan därför förmoda, att justitieminister Klings nyligen framlagda I&-
slag kommer att godkännas, när fÅgan på nytt tas upp vid höstens kyrko'
möte. Enligt förslaget skall utträde kunna göras skriftligen och utan person-
lig inställelse från och med den r januari t964.
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Sedan sbt

Förra gången frägan var aktuell föll den i kyrkomötet och motståndet stöt-
tades upp med argument, som verkligen var små konststycken i kyrkopolitiskt
hyckel. I en underledare i Sv. Dagbl. (S 14 har nägra av argumenten tagits
fram igen och de vittnar genomgående om en beklaglig rädsla för ett ratio-
nellt och enkelt utträdesförfarande. Man fruktar uppenbarligen att människor
skall lockas till förhastade beslut och säger bl.a., att >det onekligenkan vara
av värde med något slags garanti mot utträde efter alltför lätwindigt ställ-
ningstagande kanske till följd av agitatorisk påverkanr'. Lika ömsint är man
dock inte om dem som besluta sig för att utträda av personlig överrygelse.
>Om en person upplever sitt medlemskap i kyrkan såsom något med hans
personliga övertygelse och samvete oförenligt, bör han ju rimligwis inte
hesitera inför den obetydliga tröskel, som kravet på personlig inställelse kan
anses utgöra.>>

Detta skrivsätt ger knappast svenska medborgare i egenskap av kyrko-
medlemmar det genomsnittsförtroende, som vår pluralistiska demokrati byg-
ger på, nämligen att de kan ta vara på sig själva och stå på egna ben även
under uycket av flÅtt meningsutbyte. Skrivsättet beaktar ej heller, att man inte
bör försvåra utan i stället underlätta medborgarnas möjligheter till fritt val.
Samtidigt bagatelliserar man den olust, som en personlig inställelse hos för-
samlingens kyrkoherde många gånger medför och glömmer bort att man
genom denna inställelse praktiskt taget gör utträdet ur Svenska kyrkan till
något unikt i svenskt samhällsliv.

Sv. Dagbl. antyder dven at kravet på ändring av nuvarande bestämmelser
för utträde framför allt bärs upp av kretsar, som är negativt inställda till
svenska kyrkan och irriterade över de låga utträdessiffrorna. Derta påstående
är natudigwis ganska godtyckligt och träffar bl. a- många i den stora gruppen
fria samfund i Sverige, till vilken även den katolska kyrkan hör. För vår
del vet vi av konkreta erfarenheter, am gällande bestämmelser är otympliga
och skapar oncidiga svårigheter. Det finns alla skal för kyrkomötet atr bi-
falla justitieminimerns förslag, allra helst som den nuvarande ordningen ur
principiell synpunkt är nog så wivelaktig.

Denna inställning innebär naturligwis inre, aft vi hoppas på någon mass-
flykt från Svenska kyrkan - en sådan förhoppning skulle för övrigt säkert
gruszrs. Statistiskt kommer folkkyrkan att. vara intakt även efter den r januari
r964.

Frid på jord.en

måste förbli ert tomt talesätt om det inte finns en av alla omfattad strävan
att skapa en samhällsordning, byggd på räwisans principer, uppfylld av verk-
sam kärlek och förverkligad i frihet.

Det är kontentan av påven Johannes XXIII:s åttonde rundskrivelse, som
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bär titeln Pacern in terris, Det är ett femtiotal sidor iångt dokument, som

undertecknades på onsdagen i Stilla veckan, där påven riktar sin appell inte

blott till katoliker eller kristna utan till >alla människor av god vilja".
Pacem in tenis handlar om de mänskliga rättigheterna. Yarje människa

har rätt att förf.oga över sin egen person och sitt liv. Hennes kropp är oan-

tastbar, hon har rätt till arbete och inkomst för en rimlig levnadsstandard,

hjälp vid sjukdom och fattigdom. Människan skall fritt kunna söka efter
sanningen, uttrycka sig utan wång i den mån deta inte inkräktar på den

allmänna moraliska ordningen och det allmänna goda; fritt välja sitt yrke

samt kunna få objektiv information om det som händer i det offentliga livet.
Dessutom har människarL raft att fritt utöva sin religion, både privat och

offentligt.
Men påven framhåller också de plikter, som åligger människan. Hon måste

vårda sig om sitt liv, leva på ett värdigt sätt, uppriktigt söka efter sanningen

och se till att andras fundamentala rättigheter bevaras.

Utifrån den enskilda människans rättigheter gär sä rundskrivelsen in på

relationerna mellan den enskilde och staten, mellan olika stater och organisa-

tioner, inklusive ett överstatligt orgao.
Hil dr inte platsen att i detalj redogöra för rundskrivelsens innehåll - vi

hoppas kunna återkomma till det i ett senare sammanhang. Men den för-
modan, som en ledare i ST ger uttryck åt, nämligen att påven skulle vilja
skjuta FN åt sidan, är helt utan grund. Tvärtom har FN:s generalsekreterare

U Thant i ett officiellt meddelande hälsat denna >ruppmuntrande och ädla
appell, med glädje och utryckt sin förhoppning om att den skall hjälpa till
att stärka FN och leda till förnyade försök att åstadkomma en avrustning.
Påven framhäver också just vikten av en övernationell organisation 

- 
något

som väl kan vara av behovet påkallat, när den entusiastiskt hälsade privata
telefonledningen mellan S7ashington och Kreml tycks hålla pä att bli en
sista instans i världspolitiken 

- sannerligen en egendomlig utveckling i ett
s. k. demokratiskt tidevarv.

Just det demokratiska inslaget är påfallande hos Johannes XXIII och det
framträder även i Pacern in teris, Men det är inte en godtycklig demokrati
utan normer och rättesnöre, som han företräder. Rundskrivelsen talar visser-

ligen om Guds vilja, men det är naturrätten som härmed åsyftas, ej en
specifikt kristen låra, byggd enbart på uppenbarelsen. ST kallar denna upp-
fattning för en >drömvärld> och der kan vara sant att den principiella grund-
ordningen för mänsklig samvaro ter sig drömlik och orealistisk. Men det är
ncidvändigt att framhäva de fundamentala principerna, även om man ver,
au alla människor inte alltid kommer att leva upp till dem.

Folkets vilja måste givewis beaktas 
- 

något som starkt undersrykes i
förslaget till ny författning för vårt land. Men man får inte hemfalla till
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extrem rättspositivism och negligem" ja rent av förneka objektiva normer

för det mänskliga handlandet. Ett dokument nm Pacem in teris vill just fast-

slå de allmängiltrga normerna för den mänskliga samvaron, peka på något

som inte kan vara blott och bart beroende av den aktuella folkviljan i varje
enskilt land.

I praktiken accepteras detta allmänt, inte minst i Skandinavien, där man

gärna kritiserar förhållandena i andra länder under åberopande av de mänsk-

liga rättigheterna. Det vore önskvärt, att man droge ut konsekvenserna av

denna uppfattning och lät den få komma till uttryck i vär nya författning.
Då skulle motståndet mot en författningsdomstol kanske också försvinna.

För närvarande befinner vi oss i den egendomliga siruationen, att vi inte
kan appellera till en svensk domstol och därvid åberopa oss på de mänskliga
tättighaerna eller gällande grundlag. Det kan vi däremot göra inför Europa-

tådet i Strassburg, vars konvention vi underrccknat
Inkonsekvensen är anmärkningsvärd. Det vore önskvärt att den påvliga

rundskrivelsen, som hälsats med tillfredsställelse världen runt, även blir beak-
tad i vårt land, inte minst som en tankeställare.

OÄLSKAR DU MIG?D

l]tåg"n om kärleken brukar viskas av ungt folk i föruollande sommar-
I nätter. Den bildar spänningsmomentet i filmer och i romaner, livets
likaväl som konstens. Man är knappast benägen att söka den i Bibeln. Ändå
förekommer den där. Märkligt nog dr det Nasarden som ställt den. Enligt

Johannesevangeliet har han tre gånger vänt sig till Petrus med orden:
,rÄlskar du mig?>1

Man blir förvånad. Hur kunde Herren tillåta sig att ställa just den

hägan?

Ja, hur kunde han överhuvudtaget ställa frågor? En fräga förråder ju
okunnighet, brist på vetande, osäkerhet. Hur kunde då han fråga, som var
mästaren, människosläktets lärare, Guds Son?

Nog har fuägan även sina positiva sidor. Vissetligen Nagilägger den en

brist på kunskap, men samtidigt vittnar den om att bristen upptäck$. Så

a 
Joh. zr 15 ff.
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till vida tyder den på intelligens. Det brukar inte vara de sämsta i elev-
skaran, som framkastar frågor. Har man inte ens lagt märke till sitt vetan-
des begränsning, kan man givewis inte hiua på en träga. Så är denna,

ehuru ett tecken på okunnighet, ändå ett bevis på en speciell kunskap.
Det är just den kunskapen, som utmärker människan. Även djuren har

verklighetskontakter och reagerar medvetet på vad som sker. Ja, det händer,
atr ett djur blir överraskat, så att det är roligt att iaktta det Men längre
når varken fiskarna eller fåglarna eller våra fyrbenta vänner 

- 
qctr sysn-

tuella stamfäder! De får inte grepp om sin egen överraskning. Kanhända
har de sina språk, de har dock aldrig ett metaspråk. De lyckas inte att få
syn på sin okunnighet 

- 
att göra den till uppmärksamhetens uttryckliga

föremåI. De orkar inte att framställa den i en häga. Detta är människan
fc;rbehållet. Gamle Sokrates såg just här den typiskt mänskliga visheten.2

I forskningen förekommer vissedigen upptäckter utan föregående pro-
blemställning. Men en planmässig ökning av kunskaperna kan endast upp-
nås med hjälp av frägor. Vetenskapsmannen kan inte undvara dem.

Eftersom fågan för människan är ofrånkomlig, måste vi kunna päträrffa

den dven hos Nasarden. Han var ju människa. Fastän han i sin gudom
genomträngde allt med sitt ljus och till och med uppbar allting med sitt
vetande, kunde han såsom människa vara okunnig. Det kan låta hårt, men
hade det varit annodunda, så hade han inte varit såsom vi. Han hade inte
kunnat växa till både i ålder och vishet.s Thomas av Aquino medger, att
han själv inte förr än under sina mogna år kommit till klarhet på denna
punkt. Han tillskriver Kristus förvärvade kunskaper, eftersom han anser
just sådana vara secund.um modunt. humanum, specifikt mänskliga.a Det tycks

helt enkelt ingå i människans nanrr, att hennes kunskaper är stadda i ut-
veckling. Hennes vetande är inte medfött utan inhämtat. Till sin konstitution
är hon pä vdg. Hon håller alltid på att sträcka sig efter ännu ej uppnådda
vidder. Hon iir dynamisk.

Mödrarna vet detta. De upplever, hur barnets lilla förstånd vaknar 
- 

hur
dynamiken kommer i gäng. Tänkandet ilar före den ännu naiva fantasien.
Barnet ställer fågor. Modern har ibland svårt att finna de rätta svaren. Men
i och med att hon får bevittna den unga varelsens vaknande, blir hon på

nytt förtjust i sin älskling 
- 

förstår hon djupare än förr, vad det är att
vara människa.

Sålunda kan det inte längre verka stötande, att vi i Jesu mun finner ftägor.
Även i det avseendet har han blivit oss lika.

Så mycket mera förvånande är det, att han fuägat efter kärlek. Den frågan

2 Platon: Sohrates' försaartal.I Jfr Luk. z:52.
a Thomas av Åquino: Stmrna tbeologiae III 9:4.
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tycks onekligen avslöja en brist. Det är ju inte okunnighet, det är rvärtom

ett behov den förråder. Kan då Guds Son vara i avsaknad av något? Han
är ju höjd över andra. Visserligen är en vanlig människa i behov av f&'
ståelse - 1v flspilstorLe en god vän. Men skulle inte han ha varit fri från
sådana begränsningar?

Hur de än förhåller sig därmed, betyder inte ens kädeksbehovet en ren

svaghet En brist fu i varje fall förmer än frånvaro. Där något brister, kan

det åtminstone tänkas, att någonting skulle finnas i stället. En brist omöj-
liggör inte förväntningar. Den tyder wärtom på en förmåga. Ett slags löfte
ligger däri. Solen och månen år vackra, så att vi tycker om deras glans. Men
de kan inte vinnlägga sig om att älskas. Att anse ryktbarheten efter doden

vara det största som kan vinnas - såsom antiken gjorde; att vara angelägen

att erkännas; att drömma om och att arbeta för och att hoppas på ett pris:

allt detta kan endast människan. Bakom den svaghet, som kärleksbekymmer
bringar i dagen, ligger i själva verket en sorts kraft. Bakom människans be-

hov av lovord ligger en rikedom. Hon tir ännu inte färdig. Som individ är

hon inte sig själv nog. Hon är inriktad på något, som hon ännu inte äger.

Hon är mera än ett sädeskorn, som från början bär inom sig allt, som senare

växer fram. Kornet är en sluten värld, som en monad utan ögon. Människan
däremot kan få kontakt med grannar. Hon kan ha goda vänner. Hon kan
återfinna sig i andra såsom i en spegel. Hon kan förälska sig. Däri ligger
något nytt Man vet aldrig precis, var man har människan. Med henne kan
någonting hända, som ej kan förutspås. Hon sätter stopp för all beräkning.

Långtan efter kärlek, dven om den fcirblir ouppfylld, är inte något annat

än ett smärtsamt utslag av en särartad läggning. Som barn var vi ännu inte
medvetna om behovet att tas om hand. Vi tog föräldrarnas omtanke som

något självklart. Vi var ännu inte uwecklade. Vi blev det, då längtan efter
att älskas vaknade i oss. Vi blev oss själv4 då vi btirjade ställa ftägan efter
kärleken.

Det är inte längre naivitet, som däri kommer till uttryck, inte någon

lekande nyfikenhet. Det handlar inte längre om förståndets menlösa öv-

ningar. Något djupare kommer i dagen. Avgrunden i människan öppnar
sig. Ett under sker. I det att hon begär en annans uppskattning, öppnas den
personliga sfären. Barndomens ftägor kan nu inte längre fängsla henne.

Ja, åven alla de viktiga problem, som vetenskapen sysslar med, matematikens

och paleontologiens och andra, bleknar såsom stjärnorna i morgonrodnaden.

Människan börjar bli sig själv. Hon är gripen av oro. Allt, som tidigare före-
föll henne vara betungande, betyder inte någonting i jämförelse med den

brännande fråga, som hon nu bär på: uÄlskar du mig?>
Litteraturen bjuder på stora exempel.
>Har hon mig kär?> - detta var Dante Alighieris bekymmer, då han
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drömde om Beatrice. >Älskar han mig?> - att ställa denna fråga utgjorde
Solvejgs än bittra än ljuva sysselsättning, då hon ett helt liv väntade på sin
Peer. Det var Odysseus' största äventyr under skeppsbrott och ncid, att Pene-

Iopes trohet blev satt på prov till följd av makens tioäriga bortovaro. Den
minst betydande och den största människa ar vanndra lika däri att de pinas

av denna fråga. Den som förtärs av stora uppgifters blossande läga säväl

som den, som aldrig tycks komma ur sina egna cirklar, oroas av samma

osäkerhet.

Visserligen förråder en fåga en brist på vetande, men f.rägan efter kär-
leken rymmer mera. Den innebär en längtan. Det är hjänat, som talar däri.
Den röjer, vad människan djupast sett är.

Ällt jordiskt liv är hotat. Men det finns inte någon varelse, som är så

hotad som människan. Ty det är enbart hon, som i ordets pregnanta mening
har ett hjårta. Hur mycket hon än under civilisationefls framåtskridande har
lärt sig bemästra naturens nyckfullhet, hur snillrikt hon än sdkrar sig mot
risker, förblir dock hjärtat alltjämt utsatt för fa:at att misslyckas.

Det finns i själva verket inte någonting, till vilket vi är så hänvisade som

till förbindelse med åtminstone nägra andra varelser. Skulle man avstänga

oss från all gemenskap, så skulle man döda oss. Även om vi skulle kunna
skaffa oss de behovliga förnödenhete såsom Robinson på sin ensamma

ö - skulle vi inte kunna stå ut med att yata helt övedämnade åt oss själva.

Den vinddrivne äventyrarens jubel vid "Fredagsn ankomst talar ett tydligl
sprak. Vi är mera i behov av sällskap än växten av solens ljus. Det utmärker
oss att vi kan ha vänner och att vi förmår vara varandra trogna.

Det händer, att någon inte klarar sig i sitt yrke. Det intrdf.f.ar, att enskilda

dör svältdrjden eller faller offer för naturkatastrofer. Men värre är, när en

människa förblir ensam. Det är det hon minst av allt kan stå ut med. Säll-

skapssjukan är hennes allvarligaste sjukdom. Den är den mest mänskliga. Ty
människan är en gemenskapsvarelse. Isolering är det avgörande hindret för
mänsklig fullkomning. Olika människor kan uppställa olika mål och efter-
sträva olika värden. Detta beror på smak och val. Ett är dock från början
givet. Vi måste finna gemenskap.

Samtidigt som kiirleksbehovet oskiljaktigt är invävt i värt vara,löper vi
risken att inte finna vad vi saknar. Ju, pä sätt och vis misslyckas alla. Eller

- för att flu tala mindre pessimistiskt - ingen människa finner så mycken

karlek som hon skulle kunna rymma. Kärleksbehovet kommer i mänskliga
sammanhang inte att fyllas i så hög grad, att det någon gäng tu fyllt Det
var därför en psykiatriker fann, att vi alla är emigranter från barndoms-
hemmet, lidande av längtan efter en trygghet, som en gäng f& alla tillhör
en gången tid.5

" Gunnar Nycander: Ångest ocb oeo, Stockholm 196r, s. 15.
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,Ålskar da mig?>

Nog förråder psykiatrikern, att han inte vet mycket om kristendomen.

Han fötstår inte dess mening. Han sätter inte den kristna predikan på rätt
plats. Uppenbarligen har han aldrig r?iknat med den möjligheten, aff det

kristna budskapet skulle kunna vara sant. Så förbiser han, att Krisrus har
rört vid människan just på den punkt, som enligt hans egen syn är våisentlig

för henne. Nasarden har i själva verket förvandlat en bakåtriktad hemläng-
tan i en framåwänd förvissning. Han har lärt oss, vad vi inte skulle kunna
veta av oss själva, nämligen at den k:irlek vi fått uppleva som barn endast

är en antydan om den större kädek, som okänd råder över oss och som vi
ar pä väg emot. Det ges verkligen exempel på sfälsliga fenomen, sorn inte
passar in i det beteendemönster, som nämnde psykiatriker menar sig kunna
tillskriva alla. Hans generalisering låter sig inte upprätthållas. Den kristna
historien lämnar verifikationen för att han har tagit miste.

Viktigate är, att han ingalunda tagit helt fel. Hans diagnos implicerar ju, att
människan inte är döv för den kristna förkunnelsen, att hon tvärtom har
ett organ för den. Ty vem förstår lättare att han är älskad än den, som
åstundar karleken! Vem förmår bättre ta emor eft förunderligt meddelande
än den, som redan har drömt om en förändring. Just detta gör människan
på grund av sin natut. Hon är till för att älskas.

Det var därför, som Nasarden måste ställa sin fråga. Han måste göra det
av till och med wå skäI, för sitt rikes skull och för sin egen skull.

Han måste fråga sin främste apostel för att definitiw väcka hans längtan

- for att slutgiltigt komma honom att vakna såsom människa. Han ville
bygga sin kyrka på honom. Hur stor kyrkan än skulle bli, skulle h'1anat vara
dess grundval. Ätminstone nägra skulle ana, att längtar, var på väg att
uppfyllas. Någon måste uppfatta detta för att möjliggöra kyrkan sådan den
var tänkt Allt i Kristi t&e skulle gå ut ifrån den personliga atmosfär, som

endasr kärleken kan bli upphovet till. Åtminstone Petrus måste således ha

mdrkt, art människorna, hur prisgivna de än kan van, ändä befinner sig

i en sådan belägenheq an till sisc allt kommer att lyckas. I Kristus blev det
uppenbart, att det finns en motsvarighet till vad människan *, f.öt att hår
inte tala om atr >motsvarigheten> långt överuättar längtan - att, med
liturgiens ord, >Gud i sin översvallande faderlighet går utöver sina hjälp
sökande barns både krafter och åstundanu.B f Krisrus fick människorna
uppenbarelsen om att de redan är omhändertagna, så att barndomens för-
lorade paradis inte längre kan väcka längtan. Alla jordiska erfarenhercr till
trots var själva inkarnationen det avgörande steget, taget av den wiga kzir-

leken för att återställa människan - för att rädda henne från det mörker
synden hade låtit falla över henne, för atc ånyo skapa möjligheten för henne

Q Ab*ndantia p;etarir raae e, merita sapplicam excedis e, lora: Olationen till rr:e sön-
dagen efter Pingst.
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att nå sin fullbordan. Till följd av synden har hennes kraft försvagats. Hon
är sömnig. Men Nasar6en måste 6inna nägra, som lät sig väckas och som

i honom kande igen det måI, som de från början varit inriktade på. Han
måste möta åtminstone någon, som hade fått syn på honom, sådan han var.
Någon måste fullt vakna. Därför trägade han sin främste följeslagare:

"Älskar du mig?"
Men samtidigt måste han ställa den frågan för sin egen skull. Han ville

hålla sig till sin metd. Den eviga kärleken ville ju i honom framträda på

ett mänskligt sdtt. Detta var id6n med inkarnationen. För att utföra sitt jor-

diska verk ville Guds Son betjäna ng uv mänskliga medel. Han dolde
gudomens fullhet för att såsom människa utsätta sig för den fiara, som hotar
varje mänsklig varelse. Han trädde in i historiens spel. Han >utblottade sig
själv, i det han antog tjanare-skepnadn.T För honom skulle jordelivet vara
lika riskfullt, som det ar f.ör var och en av oss.

Här ligger en hemlighet, som förnuftet kan och ändå inte kan fatta. Det
kan uppfatta, att en sådan väg valdes. Men det kan inte förstå, hur gudomens

avsikter skulle kunna förverkligas i historiens oberäknelighet. Det övergår
förnuftets förmäga, hur Gud i Kristus kunde avstå från allt gudomligt, över-
lämna sig åt människor, göra som om han inte kunnat gå annorlunda till-
väga - 

>se och vänta, om det måhända skulle finnas någon förståndig>.8
Den eviga karleken tog i Nasarden i själva verket risken att förbigas.

Dock skulle allt göras för att undvika misslyckandet. Därför ställde Her-
ren sin ftäga. Dtuför hägade han Petrus: "Älskar du mig?" Orden måste

ha haft något enträget över sig. De blev nästan sprängda av den smärtfulla
åtrå, som var dold i dem.

Samtalet med Peffus har i själva verket varit en av höjdpunkterna i
Kristi verksamhet. Andarna måste ha bävat, då de ovanifrån fick bevittna
scenen vid sjön Genesaret. Hemlighet fyllde den fråga, som ställdes.

Sedd i sitt rätta sammanhang verkar ftägan natudig. Men den avgrund,
som öppnar sig i den, framkallar en oro, som ett människoliv inte räcker till
för att övervinna.

Vilbelm Köster SJ

? Fil. z: 7.8 Jfr Ps. 53:3.
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DET TRAGISKÄ I BIRGITTA
TROTZIGS DIKTNING

I

f h.irr^ publicerade Birgitta Trctzig en samling essayer: tltkat ocb far-
L slag;t nägra av dem har tidigare varit tryckta i BLM, En recensent har
påstått att hon som kritiker för närvarande är unik i landet, men det är en

sak som jag här inte vill gå närmare in på.

Hösten t96r gav hon ut: En berärtehe från kutten.2 I denna bok har hon
lyckats driva till fulländning de litterära egenskaper som kännetecknade hen-
nes tidigare episka verk: De utsattd (rg1l).En så gott som enhällig kritik
gav boken högsta vitsord för dess estetiska värde.

Det har sagts att ,rdet intressantaste som hänt i den unga litteraoren under
de senaste fem (sex) åren har hänt inom romanen>. Företeelsen År fitt all-
män. Såväl i Sverige som utomlands florerar experimentskolor, den franska
neorealismen t. ex. I dag är alltså romanen ett fält där någonting verkligen
händer. Och Birgitta Trotzig hör till förgrundsgestalterna på detta område
i Sverige.

Karakteristiskt nog vägrar hon att kalla sina böcker för romaner. Hon
anser detta ord r8oo-talsaktigt. Därför kallade hon De trtsdrtd. legend och
En berättelse från kulen just berättelse. Det slående i dessa båda verk är att
de awiker från den klassiska, naturalistiska romangenren med dess utförliga
beskrivningar, noggrant återgivna samtal och en god portion symbolism
dessutom: >som om>, >liksom> osv.

Såväl i De utsatta gom i En berättelse från kusten har Birgitta Trotzig sökt
sina motiv långt tillbaka i det förflutna. Det krönikeart^de i dessa

böcker beror likväl inte så mycket på avståndet i tiden som på själva stilen.
Det framgår redan av typografin, av la mise en page - böckerna är upp-
byggda av relativt korta avsnitt, av fragmentariska helheter som följer var-
andra slag i slag utan sammanbindande övergångar, likt sekvenserna i en
film. Utan att varna läsaren skiftar Birgitta Tro:u,ig perspektiv. Samtidigt
ledd och vilseledd av författarens teknik wingas läsaren att bli medskapande.
Han drivs att ersätta, an fylla ut det outsagda. Honom tillkommer att själv
sammanfoga denna svit av prosadikter till en grandios helhet

r Stockholm 1962, Bonniers. Kr. z4:;o.
t Stockholm 196r, Bonniers. Kr. zr:5o.
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Dikter... Böckerna igenom bärs texten framav en stark poetisk flykt,
antingen författaren med korta penseldrag målar ett landskap eller med
knappa suggestiva medel skildrar eft själstillstånd. Det som kännetecknar
Bfugina Trotzigs stil är r y t m e n. Denna stil, har någon skrivit, "kan gå
f.ram i breda vågar och slå i korta, snabbar'. Och med en annan anmälares
ord kan man säga att >krönikestilen manas otvunget fram i själva satsrytmen"
utan stcjd av musealt klingande ordasätt, och genom omtagningar som ur-
sprungligen hör hemma i gammal muntlig berättartradition>.

Tidsbetonade till sina motiv är romanerna på samma gång tidlösa. Legend-
gestalterna ar mera grovt skulpterade än psykologiskt noga analyserade. De
fäller endast nägra fä repliker och de nämnas sällan vid sina egennamn. De
heter helt enkelt mannen, kvinnan, modern, sonen, pigan. Därigenom tillhör
de alla tidsåldrar, även vår egen. Tack vare denna halvabstraktion sprängs
det rent episodiska. IJtan att det särskilt behöver kommenteras, pekar det
sagda direkt på historiens djupare mening och på tingens innersta väsen.

Alla dessa medel 
- 

rytmen, upprepningarna, det halvabstrakta 
- 

bidrar
till atr skänka det hela en oerhörd styrka, någonting visionärt som man har
svårt att komma ifrån.

II
En berättelse från kusten prisbelönades för ett år sedan med Aftonbladets

författarstipendium. Juryn motiverade sitt beslut bl. a. genom att karakterisera
boken som >ren gestaltning av upplevt liv, vars kännetecken heter sinnlig
närvaro, konkretion, mångtydighet>.

Inom vissa kretsar väckte prisutdelningen uppseende. Hur kunde man be-

löna en bok, som estetiskt sett avgjort var ett konswerk, men vars innehåll
var så dystert, så mörkt, så uagiskt? !a, värre än så: författaren tycktes >rha

sin djupa förnöjelse i ncjden och eländet>. Hon tycktes njuta av att skildra-
allehanda grymheter med exalterad frenesi. En berärrelse från kusten >når-
mar sig en orgie i livsäckel, dodsdrift och hemskaste medeltida kristendomrr.
Även de kritiker som utan reservation berömde de ovanliga uttrycksgåvor
Trotzig förfogade över, gav uttryck för sin avsmak. En och annan röst höjdes
både i pressen och i radion för att stämpla f.örf.attaren som >asocial" och
brännmärka boken som >vidrig>. Till sist måste man som väntat tillgripa
djuppsykologiska termer och tala om >>sadistiska> eller >masochistiska> ten-
denser eller bådadera.

Betraktad på ett års avstånd verkar en och annan reaktion så våldsam, att
den nästan förefaller suspekt.

I Finland var reaktionerna som vanligt mindre affektbetonade. Man prisade
Birgitta Trotzigs intensitet och täthet. Också där framställdes hon som >en

av den yngre svenska diktens intressantaste diktarprofilert'. Även agnostiska
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Det tagiska i Birgitta Trotzigs d.iktning

kritiker som stod främmande för hennes trosliv sade sig hysa stor respekt
{ör hennes kamp på liv och död.

Om Trotzig här i Sverige hade sina angriparg hade hon också försvarare.
En av dem genmälde med tämligen tillspetsad ton: >Dags alltså för landets
sundhetsapostlar och ordningsivrare aft dra svärdet ur skidan och kämpa mot
'lidandetsterrorn' och 'sårmystiken'. Den uppståndelse, som hennes dagbok:
Ett landskap väckte, var avsevärd. Man har svårt att fcireställa sig att debat-
ten skall bli mindre denna gång. Ty En berättelse är utmanande 

- den är en
bitvis nästan outhärdlig bok. Men den är buren av ett allvar, en nödvändighet
och en vision som gör att diskussioner om inte Birgitta Trotzig kunde vara
litet gladare och mera livsbeiakande verkar djupt irrelevanta. Hon hör inte
till dem som koketterar med lidandet.u

Det är inte min uppgift att skipa rätwisa mellan de motsatta parterna eller
att analysera de inslag av personlig lidelse som möjligen ingår i några av de

ovan nämnda omdömen. lag har inte heller lust att hålla ett partiskt för-
svarstal för en trosfrände. Jag vill bara försöka förstå.

Det är riktigt att Trotzigs bctker är mörka, dven om man srundom med
en känsla av befrielse möter ljusare bilder 

- 
en och annan fridfull natur-

upplevelse, eller ett barns charmfulla lek. De utvtta tilldrar sig vid slutet
av r6oo-talet. Skåne erövrades växelvis av danskar och svenskar. Det var en
svår tid som ger tacksamma motiv för den som vill berätta om krig, våld-
täkt, hämnd, hungersnöd och annat elände. En berättelse från kusten utspelas

vid slutet av fjortonhundratalet 
- 

också det en svår tid, då det verkade
som om Gud var död och världens undergång nåra; äterigen tacksamma
motiv för den som vill skildra apokalyptiska scener.

Med all rätt har just En berättelse från kusten framställts som >en

skrämmande roman, en berättelse med så ödslig styrka och ett språk med
en sådan förwivlans skärpa, att man tycker sig uppleva dessa scener som en

serie hallucinationer>. Trc:zig är dramatisk. Deirmed är ingenting ont sagt.

En författare kan inte beskyllas för att hans verk är allttör starkt laddat
Tvärtom. Det är just den inre spänningen som skänker ett verk dess värde.
Men hon är dessutom tragisk. Och det finns anledning att förklara det
makabr4 som kännetecknar hennes böcker, dessa upprepade skildringat av
en långt driven förnedring, denna förkärlek för det till synes hopplösa. Vad
är meningen? Vad tjänar det till? Det räcker inte att tala om >kristen
existentialism>.

ilI
Den enklaste och mest närliggande förklaringen är onekligen den p s y-

kologiska. Bottnar inte det hela i det psykopatiska?
Birgitta Trotzig anses av vissa kritiker vara morbid. Om det visar sig att
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anledningen till att hon målar i svart är att hon är illa anpassad i verklig-
heten eller att hon fu of.fer för en abnorm ångest, för omedvetna personliga

konflikter, är saken klar. Man behöver inte söka längre. Man står då inför
ett verk som konstnärligt sett kan vara värdefullt, men som innehållsmässigt

saknar allmängiltighet 
- 

alltså inför ett osunt, skadligt verk.
Första gången jag läste någonting av henne, blev jag litet weksam. Där

fanns något patetiskt och överspänt som var oroväckande. Jag föreställde
mig en dyster människa, möjligen asocial, i varje fall negativ. Desto mer

förvånad blev jag nd.r jag första gången besökte henne i hennes hem utanför
Paris. Jag fick känslan av att iag framför mig hade en helt normal människa,

någon som kunde le, som hade humor och som kunde skratta t.ex. åt sin
egen tankspriddhet. Jag pratade med en ung mor, gift med en begåvad

målare. Fortsatt kontakt under åren bekräftar mitt första intryck. Birgina
Trotzig är en öppen, avspänd människa som med utpräglat gott samvete kan
njuta av vad livet erbjuder. Med stora oskyldiga ögon undrar hon, varför
man tolkar hennes böcker som monument över otröstlighet.

Visserligen har hon genomlevt svåra tider och genomgått kriser. Hon är
medveten om detta. Hon har skrivit om det. Men i grund och botten före-
faller hon vara en sund människa.

Hur är det då med dem som betraktar henne som besatt, som angripen av
självplågarmani eller med den kritiker som om En berättelse från kusten

skrev: >rMentalt är Birgitta Trotzigs roman, så som jag xr den, uttryck för
en svårartad konflikt, ett sjukdomstillstånd.>

Bör man inte lyssna till patientens egna uppgifter, innan man ställer en

diagnos?

Lyckligt nog förfogar vi över Trotzigs dagboksanteckningar från åren

tg54-t958. Hon gav ut dem under titeln: Ett lan'dskap ät 1959, alltså mel-
lan publiceringen av De utsatta (tg1l) och En berätteke från kusten Gg6r).
I denna dagbok kommer hennes personliga problem klart fram. I sina anteck-

ningar, ibland utformade till essayer, teoretiserar hon bl. a. över konsten;

konsten att måla, konsten att skriva. Och detta kastar ljus över hennes eget

författarskap.
Också Ea lnrd.skap väckte på sin tid livlig debatt. Den rymmer skakande

rapporter om författarens inre liv. Det är en mörk bok. Kvantitativt Men
dess motco lyder: >Och naften skall lysa såsom dagen.> Redan i börian möter
läsaren ett avsnitt som ger nyckeln till det hela.

>Mellan jag 'var sex eller sju år gammal och till tjugofusåldern levde jag utan
uppehåll i ea iskallt landskap av önskelögns1 - 51ar[ase eller svagare allteftersom
omgivningens tryck utlämnade mig åt mig själv. Arbetade som en myra på att sluta
det omkring mig, kitta igen det till fullkomlig täthet - lika redlöst i mina lögners
våld, kände mitt slaveri och des enformiga invecklade historia lika väl och förstod
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Det trdgiskd i Birgitta Trotzigs dihtning

att bygga mig ett näste av blindhet inne i det lika hjälplöst förslaget som en mor-
finist vet att utnyttia sitt trälskap också till att dölja det för sig siälv. Till an skapa

sig en lögnfrihet därinne mellan de ofrånkomliga inbrotten av beroendets utlämnade

fula jämrande verklighet, som inringar dagar och nätter allt tätare.
Med jämna mellanrum taknar jag upp med ett ryck, plötsligt som om kropp och

själ skulle slitas isär. Sedan ser jag jag tu ddr i min lögn, jag hade aldrig lämnat
den. Snärjd i mig själv, snodd i mig själv. Tvggar och äter mig sjäIv. Fångad i mitt
tuggande och ätande som ingjuten, levande insmält i klippan av lögn. Hör hur det
skriker ur stenen! Stenen skriker av hunger!,

Då hörs i bakgrunden en röst som varnar:

>Men y'ag säger eder, att för vart fåfängligt ord, som människorna tala, skola de

göra räkenskap på domens dag."

Här föds författaren som hädanefter känner sig kallad att skriva endast

sanna ord, präglade av verklighetens tyngd:

>På ett eller annat sätt måste jag ut ur mig själv, ovilliga orörlighestyngd 
- 

eller:
itte-vata, förgås i mig själv. Lämna rum i mig själv för någon annan är jag sjilv.
Långsamma sönderbrytning.

Det yttersta: tillblivelse genom utblottning.>

Detta ideal, detta program - att spränga sit skal för att bli mottaglig för
det utifrån kommande - tas upp vid olika tillfällen i Ett landskap:

>Att långsamt, pä alla omvägat som behövs, inr:inga mig själv och winga mig att
se 

- 
så att jag till sist befinner mig i ett läge dät jag, hur jag än vänder mig,

inte kan undgå att se: där allting är aLlvarLigt och verkligt."

Först då fär ftörfattaren ett språk till sitt förfogande:

uspråket: upprättandet av ett förhållande till verkligheten. Tåda i förhållande
till verkligheten 

- 
g^ in i den, krossas, krossas till slam, försvinna och ständigt för-

svinna mer.
Att våga ha ett språk. Att väga träda i förhållande till verkligheten. Ätt udämna

sig till att offras: och alltid.,

För den som till den grad och redan från början varit inmurad i sin egen

fantasi, kunde befrielsen inte ske smärtfritt. Att vakna upp ur dvalan, att på

nåd och onåd utlämna sig åt verkligheten måste innebåra en lång och stän-

digt på nytt inledd kamp. I alla händelser är det mot denna bakgrund av

slutenhet och ytlighet, av verklighetsflykt och siälvbedrägeri som Birgitta
Trotzigs nuvarande reaktion - en strävan till skoningslös realism -måste tecknas.

Just i hennes hårda reaktion mot drömmeriet finner vi den psykologiska

förklaringen till hennes realism - en realism som drivb lika långt som

drömmeriet drevs, fast i omvänd riktning. En realism som ser allt som finns
till, allt som händer - olyckor som drabbar oskyldiga, de försummade i
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samhället, det perversa i konsten 
- 

allt som vi, avtrubbade av vära konven-
tioner, inte längre lägger märke till.

Spänningen mellan drömmeri och realism tycks ha sysselsatt Trotzig sär-

skilt omkrin g r9r9. I en essay om Chagall, betitlad En d.rönt nlot sdnningen,
skriver hon: >Och Chagalls drama, så som man här kan,tycka sig se det
speglat tvärs igenom hela hans produktion, framträder framför allt som ett
drama om en människas kamp mot drömmen och gradvisa nederlag inför
den.> Birgitta Trotzigs uwecklingskurva tycks vara den rakt motsatta. Hon
har lämnat sina tidigare >landskap av önskelögner> för at vandra i ett
>människolandskaprr, fult, grymt, förtärande. Det är för sent. Hon har sett.

Hon har sett allt och redovisar även det fula, var det än framträder 
- 

i
pompös religiös konst eller i proletär miljö. Hon har sett Paris, hela Paris,

inte bara sevärdheterna, de fashionabla kvarteten, utan ett Paris som rese-

byråerna tiger om; Strasbourg 
- 

Saint-Denis, där det välbekanta och civili-
serade och vackra tar slut; Boulevard Jean Jaurös med de åt sitt cide ut-
lämnade araberna, eller Place d'Anvers sedd med en skökas ögon, varken
med turistens eller kundens. Ja, hela Paris, också en genomsnittkontorist
>bakom disken i Crddit Lyonnais huvudkontor vid Bd des Italiens, i det in-
fernolika dånet av sexhundra arbetande vid räknemaskinerr, 

- 
en bild som

kanske är vanligare men inte mindre trist.
Man behöver inte besöka ett museum och söka upp Hieronymus Bosch'

tavlor. Boschvädden omringar oss, om vi har ögon att se. Vi återfinner
denna värld i Birgitta Ttotzigs romaner, stundom återgiven med stor littereir
skönhet. Man frågar sig: när hon i De utsatta så åskådlig skildrar en tiggar-
skara, söker hon då själv en estedsk njutning genom aa beskriva en misär
som ligger på gränsen till det ofattban eller tar hon personlig del av tiggar-
nas öde?

En och annan kritiker har valt det förra alternativet och beskyllt Trotzig
för att vara socialt oengagerad. En sådan tolkning gör mig häpen. Man be-

höver inte känna Birgitta Trotzig personligen och veta att hon tillhör de
radikalt vänstersinnade för att finna många bevis på hennes ftisinne i Ett
land.skap. Jag tänker närmast på de sidor där hon energiskt protesterar mot
de arbetsvillkor många av vära medmänniskor har även i de mest uwecklade
länder, t. ex. arbetsvillkoren i våra industrialiserade samhällen som driver
fram en forakridande avpersonalisering. Man måste vara ganska ouppmärk-
sam för att inte flerstädes i hennes romaner förnimma en med möda tillbaka-
hållen v r e d e inför en individs eller en grupps beteende. Vissedigen kom-
menterar hon aldrig direkt händelserna i sina romaner. Hon berättar bara,

refererar, till synes objektivt, utifrån. Men det ljus som kastas på händelserna
eller själva tonen i verket, vitmar om hennes inställning, om hennes upp-
rördhet inför deq som på den tid då händelserna i hennes romaner utspelades,
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inte kallades social orätwisa men i realiteten var det. Så är fallet med hennes

skildring av ett dårhus, som genom sin ohygglighet överträffar allt man kan
föreställa sig 

- 
en skildring som slutar med ett fränt konstaterande:

"Så var dårhusets inre; detta var i Christianstad i provinsen Skåne under konung
Carl XI:s regering, och året var 168o, och därinne i stendunklet levde dårarna och
dog de.,

Det kan inte nog starkt understrykas: om Birgitta Trotzig är realist, en

mörkt realist, så beror det inte på att hon en period av sitt liv visat fallenhet
för det kusliga 

- 
hon förebrår sig själv att en tid ha kastat sig in i smärtan

>som i ett rus, en befrielse, en fullkomni.rgn 
- 

utan är följden av ett beslut
och resultat av en srändig kamp mot dff förflutna, mot hennes period av

drömmeri och världsfrånvändhet. Detta säger hon uttryckligen, när hon talar
om sitt >>liv som rör sig som i dördskamp under de förlamande årens ryngd,
der förflutna som inte upphör>.

Endast mot bakgrunden av denna upprördhet inför varje form av elände
och orätwisa kan hennes ömhet och medkänsla komma till sin rätt.
Isolerad skulle ömheten blott vara en vag och sentimental svaghet. Endast

förenad med uppror och med eft aktivt sådant, kan ömheten och medkänslan
vara vad de verkligen är, ett tecken pä att man gör de andras ijde till sitt.
Äntagligen är det denna ömhet, överallt skönibar i hennes berättelse, som
gör att hennes kusliga historier inte verkar hopplösa och nedslående och som
gör att man tillsammans med henne lever med romangestalterna, hur djupt
sjunkna dessa än är. Man känner sig som en av dem utan att skämmas över
det. Den varma förstående ömheten kommer kanske tydligast fram i Trotzigs
behandling av ett favorittema 

- 
barndomen, i betydelsen försvarslöshet.

Denna ömhet har hon betalat dyrt. Det har kostat henne mycket att komma
närmare omvärlden. Men denna självuppgörelse, driven lika mycket på det
intellektuella planet som på det emotionella har bidragit att göra henne
lyhörd också för yttersr svårformulerade erfarenheter. Och vad hon i en essay

skrev om konstens renande funktion kan tillämpas på hennes eget författar-
skap:

"Det konstnärliga arbetet: brev, försök till förbindelse, närhet. Meddelande. Medel
ac träda i förhållande till något annat äo en själv. Medel att mista sig."

Trotzigs konstnärliga verksamhet går ut på att nå en speciell form av
närvaro. Hon vill förnimma hela verkligheten, kosta vad det kosta vill. Det
gäller för henne inte en passiv mottaglighet som återger verkligheten meka-
niskt, dvs. ger endast en spegelbild av denna. Utan mottaglighet 

- 
närhet,

mottaglighet 
- 

uppmärksamhet mot allt, inklusive det vi i ett slags tyst
samförstånd sveper in i slöjor för att orka vandra vidare i vårt landskap 

-alh, alla offer, kända och okända, ända till >den korsfäste, honom som jag
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såg>, för att använda ett uttryck av den heliga Birgitta. Trouig satte detta
uttryck som rubrik på sin essay om Birgitta.

Trotzigs ob<;nh<;rliga klarsyn måste leda henne fram till ett av de mör-
kaste mysterierna i Kristi liv, ett mysterium som Bernanos - en av hennes

läromästare - ofta begrundat och som hon i sin tur med förkärlek begrun-

dar: Kristi dddsångest i örtagården. Därmed är vi framme vid den religiösa

förklaringen till det tragiska hos henne.

IV

Hennes mångtydighet trotsar varje försök till kort sammanfattning. Man
måste nöja sig med att kartlägga hennes grundinställning. Till aft böria med,

några preliminära anmärkningar.
För det första bör man akta sig atr tala om pedagogiska eller didaktiska

intentioner; ännu mindre om uppbyggande syften, som om hon var ute för
att delge något budskap. Karakteristiskt nog anser flera läsare Ett land.skap

vara hennes mest givande bok. Och den består av dagboksanteckningar som

hon alltså skrev för sig själv. Just i den boken yppar hon en sund skepsis

mot alla poeter-bekännarc. Dår framkastar hon påståendet att >poesin (dvs.

konsten, det gäller alla konstarter) oaktat alla fromma avsikter i världen från
poetens sida aldrig kanvara bekännelser', och hon slutar med att f.räga: ,År
det inte när den trots allt eftersträvar att vara det, som den förråder sin
egenart?> Trotzig tillhör inte dem som tar hänsyn till publiken. Däri ligger
hennes storhet, kanske också hennes begränsning. (Det förklarar att hennes

verk så lätt misstolkas.) En roman är för henne snarast ett medel art komma
underfund med sig själv och vandra vidare.

För det andra måsre man bestämt avfärda en räft vanlig ,rprotestantisk>

tolkning av hennes verk, en tendens att se hennes böcker som uttryck för
skuldkomplex och förvissning om männikans absoluta fördärv och maktlös-
het. För den som ser tingen inifrån, dvs. för den som känner henne person-

ligen, är väl förtrogen med hennes produktion och tämligen väl informerad
i katolsk teologi, är det alldeles självklart ad varje tal om hennes förmenta
övertygelse om människans vanmakt är missvisande.

För det tredje förkastar hon bestämt och uttryckligt i Utkast den form av

kristendom som närmar sig manikeism, dvs. >en vdg där Gud gör sig känd
genom sin frånvaro 

- 
då hans frånvaro märker alla ting med intighetens

tecken, och (där) de så kommer att upplevas som ondarr. Vid samma tillfälle
påpekar hon att >den religiösa uwecklingen är dialektisk: mot en tendens

av världsförakt - dar inåwandhet, individuell själslig fördjupning kommer
att dominera 

- 
reser sig alltid en reaktion, där vädden väsentligen ses som

etr gotr, ett positivt tecken ftir Guds existens, och religionens positiva uttryck
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i det fysiska och sociala livet följaktligen blir vad som fram{ör allt eftersträ-
vas. Men det kristna religiösa idealet är ett både-och (absolut inte ett 'mitt-
emellan'): humanism och mystik i samma gestalt - en människa som är
så mycket människa, så levande mänsklig som möjligt, och är det för Guds
skull".

Hur är det då med det tragiska hos henne som så mänga förfasar sig över?

Också här kan det vara pä sin plats att först höra hennes egen syn på saken

och noga lägga märke till i vilket sammanhang hon uttryckligen talar om
mörkret. Också här ger hennes teoretiska reflexioner i En land.skap nyckeln
till hennes episka verk.

Dagboksanteckningarna i Ett landskap stracker sig över fyra är (rgSq-
r9j8). Detta gör det möjligt för oss att Lölja Trotzigs uweckling. Hon vand-
rar i ett landskap som ofta ter sig som en öken, en ddemark, men som likväl
leder till någonting, till det hon någonstans kallar ett berg (otvunget tänker
man på Sinai), på samma gång avlägset och nära: >Alla är på väg mot själar-
nas berg. Närheten bär var och en inom sig dold."

En annan bild dyker upp på flera ställen i boken, en bild som liksom
vandringen äsyftar en långsam men pågående uweckling: växandet.

>Fröet. Fröets väntan. Fröets växt.
Underliga främmande levande växt i människoöknen.
Ansiktet."

En fcidelseprocess pågår i skapelsen:

"Allting som är till, är skapat i honom. 
- 

Allting som är till dör för
att något annat än det själv skall leva. Frukten, barnet, det nya levandet.t

"Världen är till för att föda en gestalt, en enda.'

'Materiens mening: att föda detta enda barn till hans människoliv och människo-
död. Att föda Kristi ansikte.u

"Allt som du vill är växande, skapande. Därför är ditt namn liv; och allt som
sträcker sig mot att leva är av dig och tillhör dig."

Mörkret hos Trotzig är mullens mörker i vilket frriet gror eller moderlivets
mörker, i vilket barnet danas:

>Frtiet, den döda, torra kärnan bär inne i sig i sitt inres tålmodiga mörker den
nya varelsens drag, hoptrupna, ofullkomliga. Så litet, så begränsat, så dött vilar froet
i sin dunkla förvirrade sömn.

Nu är dunklet, moderkakan, som omger fröet.
Så länge fröret är: ofullständigheten. Detta är svaghetens tid. Ätt leva: vanmakt,

tomhet, död. Froets känsla medan det osynliga växandet pägär i dess inre, invecklat
som i hinnor av hemlighet. Något formas. Man vet inte hur eller vad, dragen är
dolda och måste vara det. Det ät bara en smärta, en oro. Det är allt som är: en
smärta, en oro. Frörts värk och vånda. Förnimmelserna av smärta i mörkret. Ingen-
ting annat 

- 
det är detta som är.r
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Och Trotzig avslutar detta stycke genom att lägga fram sitt progrzrm, ett
program som bekräftar och uwidgar det jag tidigare sagt om hennes omut-
liga vilja till realism:

>Vara trogen mörkret, cogen förvirringen, plågan.Yata trogen ofullgången-
h e t e n. Vad kan göra mig nägot? lag är i jorden. Jag förblir i jorden. I jorden full-
bordas mitt växande.,

Birgitta Trctzig älägget sig att i sitt eget liv vara trogen ofullgångenheten.
Hon förverkligar detta program i sina bijcker. De är mörka. Men något sker
i dem. Det ljusnar om än sakta. Någonting växer. Hur ohyggliga de än är,
efterlämnar de inte etc intryck av hopplöshet. Det ofullgångna är pä väg
till fullgångenhet. Hela skildringen är dynamisk, orienterad mor vad förfat-
taren kallar ett ansikte eller själarnas berg. De hela leder till uögonblicken
när skalet genomlyses, ögonblicken när den dolda varelsen blottas, hans gömd-
het skymtar>.

Det hela kan sammanfattas i ett uttryck som jag lånar från ett besläktat
sammanhang: >Natten är baaand,e.>

Natten är havande. Inte bara i den meningen att allt börjar när barnet
föds; inte i den meningen atr allt börjar först när dagen ersätter natten och
ett annat liv dörden. Vore det menat så, skulle det vara banalt. Det skulle
vara en lättköpt lösning - en menlös happy end i det hinsides. Och Birgitta
Trotzig skulle förtjäna de omilda ord hon fick av en recensent, som före-
brådde henne ,en förhoppning som mest liknar hån och hddelse>, ,ren Gud
som (är) en tillflyktsort>.

Det annalkande ljuset är inte bara påskljuset bortom graven, uppståndel-
sens ljus utan ett ljus som redan nu är på något sätt möjligt at nå.

Vad Birgitta Trotzig rcagerar mot är just vad hon kallar e n I ä t t s in ni g
r e I i g i o n, dvs. en religion som har bråttom, som inte respekterar nuet,
den mödosamma tillväxten, en religion som genasr tillgriper formellösningar,
med andra ord alltför entydiga svar på ftägorna om lidandet och människo-
sliiktets vånda:

"Världens skönhet är att återfinna i honom (i Gud).
Men inte förrän i honom, totalt. Till dess är den ödemark, lidande, kors."

Här känner vi igen ett huvudtema hos hennes främsta läromästare, Johan-
nes av Korset, den store spanske mystikern från senare delen av r5oo-
talet, kanske den mystiker som mer än någon annan odlat ett skoningslöst
försakande, men som också mot slutet av sitt liv innerligast lovsjöng jorden.

Också han skrev om att vandra i öknen, om att bestiga Guds heliga berg
(Karmelberget), och mer än alla andra har han upplevt s jälens dunkla
n a t t och beskrivit den med ett psykologiskt skarpsinne och på ett språk
som gjort hans verk klassiska.
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Två ting sysselsatte honom livet igenom - renandet av gudsuppfattningen,
renandet av troslivet, Och denna tvåfaldiga omsorg, denna wåfaldiga kathar-
sis återspeglas i Birgitta Trotzigs verk.

Renande, aa gu.d.suppfattningen. >Yad jaghar hämtat därifrån torde kunna
sammanfattas ungefär som: att slänga alla förutfattade idder om vad Gud
är, om vad man själv är, om vad det andliga livet är, i en gammal säck och
fdlja den levande Guden, han som är oförutsebar och totalt annorlunda och
stjälper omkull alla ens försök till välordnade inre sammanhang.> | Ett land,-

shap heter det: "Att förvandlas till ideologi är den fara som varje religion
löper - en f.xa som har sitt upphov i en inneboende svårutrotlig tendens i
människans natur. Äter och åter igen faller människan ner och tillber sin
egen idd om Gud i stället för honom själv.> Och litet längre fram tillägger
hon: >Poesi och mystik. Ju närmre poesien nalkas Gud - 

ju mer än den
dömd att formulera i negationer., Negationer . .. Gud är inte det här, ej

heller det där. Och här står människan. Tystnad, tomhet, öken, natt Renand.et

au trosliaet. Den >lättsinniga religion> som Troaig rcagerar emot är kon-
ventiell och förljugen, bekväm och fal - en tröst när alk gär illa eller
wärtom en lyx, en känslomässig förgyllning av vardagsliveg när allt går som
det skall. På detta stadium kan man knappast tala om trosliv i ordets strikta
bemärkelse - alltför mycket är blandat, oäkta. Trotzigs b<icker är en sträng
uppgörelse med denna tro, som ännu inte är renad - intuitivt och indirekt
i romanerna, mera rcoretiskt i dagboken och essayerna.

,Tron blir allt mindre vidrörbar, den lämnar de natudiga stöd som temperament,
smak, psykologiska egenheter en tid kan ha givit den.r

Mörkret kan hara stiga och omringa den som har mod att släcka alla de

bedrägliga ljuskällorna, den som ständigt lämnar bakom sig sina förvridna
gudsföreställningar och går vidare bortom dern, bortom allt. Då varar natten,
>själens dunkla nattu.

Parallellt med intellektets luttring löper såväl hos Johannes av Korset som

hos Trotzig sinnenas luttring - en övning att. avsta från såväl tröst som falsk
uygghet, en övning att rannsaka de sentimentala och wivelaktiga upplevel-
serna:

,Undan sinnenas tillfredsställelse;
undan tillfredsställelsen av konkreta handlingar; resultat;
undan känslornas tillfredsställelse.>

>Inte heller kiirlek får förväxlas med känsla.
K2irlek är att vilja att den andre är 

- 
vilja det fullkomligt.

Ätt vilja att Gud är, och inte jag 
- 

vilja det fullkomligt, på alla områden, till
vilket pris som helst, om det också innebår döden för varje fiber av subjektiv känsla
eller möilighet till känslotillfredsställelse.'
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Denna svåra skolning i äkthet hör till Johannes' av Korsets renaste tradition:

'Världens skönhet är att återfinna i honom (i Gud).
Men inte förrän i honom, totalt. Till dess är den ödemark, lidande, kors.u

Frågan är vad detta ,rinte förrän i honom, betyder. Från och med när är
man i stånd att återfinna världens skönhet i Herren?

Den andliga uwecklingen hos Johannes av Korset skedde i tre etapper.
Först genomlevde han en period av spontan beundran och hänförelse, vis,

serligen oskuldsfull, men ändå ej fri från en hemlig åtrå efter sinnliga till-
fredsställelser i de ljuva religiösa upplevelser han tack vare sina rika känsliga
natur fick efi.ara.

Sedan när han blev medveten om detta gick han frivilligt in i >själens

dunkla natt>, i en skoningslös katharsis som för alltid är förknippad med
hans namn.

Till sist efter den långa vistelsen i >intet> kunde han återvända till värl-
den, beskåda den med nyrvagen blick och lovsjunga den i dikter som allt-
jämt tillhör de förnämsta i den spanska litteraturen.

Johannes, den stränge mystikern, är således också den store diktaren, som
skildrade det återfunna ljuset - han inför vilken tingen uppstd liksom
pånyttfodda redan här på jorden.

Hans moderna lärjunge, Birgitta Trotzig, befinner sig fortfarande i det
andra stadiet. Den svåra reningsprocessen pågår alltjämt. Här finner iag den
religiösa förklaringen till det mörka, det tragiska hos henne.

Kort uttryckt uppfattar jag hennes verk på detta sätt.

Hennes realism, långt driven, ja, stundom ohygglig, kan delvis förklaras
som en reaktion mot hennes tidigare period av drömmar och världsfrån-
vändhet.

Hennes förkärlek fOr de dystra mysterierna i Kristi liv och hennes strävan

efter självförnekelse motsvarar det andra stadiet i Johannes' av Korset uweck-
ling; därav en viss överspändhet och en beklaglig ensidighet, också på det
rent konstnärliga planet.

Men om man tänker pä att Birgitta Trctzig ännu inte fyllt trettio år, när
hon skrev sina genombrottsböcker, kan man bara häpna över en så tidigt
förvärvad människokunskap och religiös insikt, och dessutom försrå att hen-
nes uweckling ännu inte är fullbordad.

Jean Paillard. OP



ETT BEFRIAT HELGON

I]t " gammal passionistmunk skrev redan år 1898 om den året förut av-

llidna unga karmeliternunnan Thdröse av Lisieux rrÄnnu är hon bara en
liten morgonstjärna, som visar sig vid horisonten, inhöljd i ett litet moln.
Men en dag skall hon med sin strålglans uppfylla Herrens hus.> Han kunde
inte haft mera rätt både i fråga >om det lilla molnet> och den strålglans,
som ffots det, dvs. de förvanskningar som tidens dåliga smak, religiös timi-
ditet och konventionellt sockersöt sentimentalitet utsaft henne för, dock myc-
ket snart fcirde hennes namn och hennes förkunnelse ur över vädden. Då
hon år 1897 blott tjugofyraå:rig dog i lungsot var hon helt okand utanför sin
familjekrets, sitt kloster och några få vänner. Trettiotre år sedan förklarades
hon av Pius XI som helgon bland scener av jubel och trosnit; den som åskådat
dem glömmer dem aldrig. Numera är hon kand och vördad över hela värl-
den, naturligwis framför allt bland katoliker. Fyra pävar har anbefallt hen-
nes lära om >den lilla vägen> - en vardagens anspråkslösa men omutligt
självförnekande väg till Kristuskärlek och helgd i honom. Hennes skrifter har
översatts till fyrtiofyra språk och fått hängivna läsare även bland fromma
protestanter, på samma sätt som Thomas a Kempis Kristi Efterföljelse har
fått det ifråga om popularitet. Liksom hos denna bok räknas upplagesiffrorna
av En själs histor'ia i miljoner under de sista tio-femton åren.

Vad är det i själva verket ,o^ *;* denna lilla franska medelklassflicka
utan större bildning eller intellektualitet till det tjugonde seklets mest älskade

helgongestalt? Hon kände inte till världen eller livet utanför sin småborger-
liga familjekrets och sitt lilla kloster med dess systrar som, det visar hennes

eget dde, var ganska ordinära kvinnor, behäftade med mycket mänskliga
svagheter och fel. Men man kan säga, an om hon inte kände till denna värl-
den, blev hon så småningom redan i detta liv helgad med kunskap om den
andra världen. Hennes väsens rena enkelhet, dess utflöde av allförbarmande
ömhet bar med srg.a budskap om möjligheten för varje människa att i sina
livs mest tiviala situationer få gemenskap och styrka av Kristi karleks le-
vande verklighet likt en broders hand i hennes egen. Och dock har Th6röse
av Jesusbarnets och hennes lära om >den lilla vägen>, nedskriven i nägra
små skrivhäften på order av hennes klostermijdrar i Lisieux, blivit kanske mera
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banaliserade och missförstådda på sina håll än de flesta av de budskap hel-
gade människor lämnat efter sig. Till en del har de av hennes läsare och an-

hängare skulden som inte begripit hur lidelsefullt absoluta de krav är som

hennes >lilla väg> ställer på dem, vilka verkligen vill f<;lja den bort från
förnekandet av all jordisk tröst, även trösten av fromma känslor, genom den

andliga torka - >rsecheresser, - som hon likt Thomas a Kempis men också

Juan de la Crua så bittert ofta klagar över, ja, genom andlig förwivlan fram
till det mål, vilket kan omfattas endast av en tro över allt förstånd, en kärlek
som inte längre vet av något eget.

Men än mera har hennes närmaste och mest förtrogna skuld i att >det lilla
molnet> som den gamle munken talade om så länge fått dölja Thdröses

verkliga statur. För många människor har svårigheten att förstå och omfatta
hennes förkunnelse inte så mycket bestått i någon sorts andligt motstånd som

av avsmak mot den fadda och sotaktiga språkdrlikt vari den framförts.
Numera vet vi att den inte var hennes egen - men det har dröjt länge

innan agnarna i hennes verk alls begynte utrensas från vetet. - Hon själv
är dock inte heller helt och hållet utan skuld; inte ens ett helgon kommer
från inflytandet av sin tid och sin miliö. Thdröses förkrlrlek för diminutiver
kanvara ganska prövande ibland och den titel hon själv valde för sitt verk,
>En vårhistoria om en liten vit blomma> har en bismak av den saliga svam-

ligheten hos de många smått koketta devotionella verk av fromma damer
som samlar damrn i klosterbiblioteken. Till hennes ursäkt kan anföras att hon
alltid var den yngsta, såväl i klostret som familjekretsen, en liten barnsligt
älsklig gestalt, som först under de sista pinoåren av sitt liv fick det starka,
liksom eldrenade ansiktsuttryck den bZir på hennes sista porträtt.

Den smått välbärgade småborgarmil;ö, lrur, Thdröse av Jesusbarnet växte

upp i den franska landsorastaden AlenEon, där hennes far ägde en bijoteri-
butik och hennes mor utövade en spetsknypplerskas för orten karakteristiska
näring, var som hela denna tid och klass präglad av plyschig komfort och

av den instängda egoismen inom typisk fransk bourgeoisie. Sällan har väl
den goda smaken haft en sådan förfallsperiod; även mentalt sett hade självin-

dulgens och självbedrägeri god jordmån också bland välmenande och reli-
giöst folk. De vapen vår tids psykologiska landvinningar ger oss i kampen

mot dylika drag, hade endast de skarpaste och omutligaste naturer tillgång
till, och ingenting visar att Thdröses föräldrar, Mons. och Mme Martin
hörde till dem. Å andra sidan var de djupt präglade av katolsk fromhet. Re-

ligionen var den axel kring vilken deras existens vred sig ända sedan ung-

domen, då de var för sig sökt inträde i katolska ordnar, men av någon anled-

ning bägge fått avslag. Då de möttes och ingick iiktenskap var det, som Mme
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Martin själv brevledes vittnat om, för att, eftersom de själva ej fätt tjåna
Gud som missionär eller klostersyster, de ville skaffa barn till världen som
skulle fullgöravad de ej förunnats. Nio barn frjddes åt makarna Martin men
endast fem flickor förblev vid liv. Fyn av dem blev också mycket riktigt
klostersystrar redan under faderns levnad och den sista Celine inträdde i Kar-
melitklostret i Lisieux strax efter hans dörd. Thdråse var ännu ej fjorton år,

då hon delgav sin far sitt beslut att avlågga sina löften som karmelit. Trogen
sin föresats satte fadern inga hinder i hennes väg. Men det gjorde istället
nägra av traktens kloka prelater som väl ansåg att atmosfdren i det Martinska
hemmet var så vigvattens- och rökelsemängd, att den lilla flickan borde pröva
andra inflytanden för 

^tt 
vara säker om sin kallelses äkthet. Men ända upp

till stiftets biskop och själva påven Leo XIII, som Thdröse personligen väd-
jade till under en audiens i Rom, måste de dock slutligen ge med sig; knappt
fyllda femton år fick hon avlägga sina löften som postulant i karmelit-
klostret i Lisieux. Två av hennes mycket äldre systrar Pauline och Marie fanns
redan där och efter nägra är blev den förra, som bar namnet möre Agnös de

Jdsus, vald till klostrets priorinna. Det var denna syster som först uppmanade
Thdröse att skriva ned skildringen av sin barndom och ungdom med dess kal-
lelse till klosterlivet; fast Thdröse själv ansåg aft >hennes förvirrade och då-

ligt uttryckta tankar, väl inte kunde ha intresse för någon utanför syskon-

kretsen, skrev hon, trogeo sin lydnadsplikt mot priorinnan, först ned sina barn-
och ungdomserinringar ställda till denna priorinna. Nästa del blev till i form
av ett personligt brev till hennes äldsta syster Marie, som också var hennes

gudmor, Sr. Marie du Sacre Ccur. På sina överordnades befallning skrev hon
sedan en fortsättning av sin lilla livshistoria, som innefattade hennes år i
klostret. De var redan räknade: - i själva verket avsåg den dåvarande prio-
rinnan, möre Marie de Gonzaque, att använda skildringen som material till
den rrobitnotis>, varmed varje karmelitnunnas ddd göres känd inom orden.

En kanonisationsprocess är ju en rr.-."*" invecklad historia, där en den

strängaste kontroll utövas över de dokuments äkthet, som lägges fram inför
domstolen. Man kan gott utgå frän att de skildringar som Thdröse skrivit
eller ansågs ha skrivit, inte var de enda handlingarna i målet, som sysselsatte

många domare, bisittare och vittnen. I och med hennes kanonisation tillhörde
Thdröse ju kyrkan och historien och deirmed upphörde Lisieux-klostrets hit-
tillsvarande egendomsrätt över de dokument de ställt till förfogande. >Endast

originaltexternau, skrev generalabbedissan för orden till moder Agnes, >kan

sätta oss i stånd att följa hennes tankebanor, rytmen i hennes sprak och till
fullo upptäcka ljuset som lett henne., Det måtte ha varit ett fruktansviin brev
för den stackars moder Agnes att fa. Ty originalen var svårt medfarna efter
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alla de strykningar och omskrivningar de varit föremål f<;r. Moder Agnes har
blivit hårt bedomd för >detta fromma bå9", som det t. o. m. blivit kallat,
vilket bedrivia med Thdröses efterlämnade manuskript. Litet för hårt! Ty
innan Thdröse avled hade hon uttryckligen givit sin syster bemyndigande att
beskära och ändra det i hennes verk som denna ansåg olämpligt Även med
skildringen omgjord efter dåtida smak var det också något ovanligt och djärvt
för ett litet kloster som Lisieux att publicera en levnadsskildring, skriven av
en ung okänd syster. Flera av ordens kloster ogillade skarpt hela tilltaget. Det
var också med fruktan och bävan den lilla kommuniteten lät trycka wåtusen
exemplar av bokenl med många räddhågade spekulationer om det skulle gå

att sälja den? Först då brev och beställningar begynte strömma i en aldrig
sinande flod började de få tillförsikt. Men samtidigt fick de andra och än

värre bekymmer då kritiska och omdömesgilla lrrsoner även i icke kyrkliga
kretsar begynte sätta ifuäga verkets ?ikthet som ett uttryck för Thdröses sanna

väsen.

Den kända tyska författarinnan Friedrikke Görres var en av de första och
främsta av dessa kritiker. Hon skapade i sin bok Das Senfkorn aon Lisieux,2

som bygger på kanonisationshandlingarna, ett klassiskl ysd< 
- ett av modern

hagiografis främsta als1s1 - vilket skalade av från Thdröses bild alla de väl-
menande men falska prydnader och tillsatser klostermentaliteten klottrat den
full av.

Fru Görres bok väckte våldsamt motstånd, framför allt i fromma franska
kretsar men också på många andra olika håll i världen. Det verkar ibland
som om fromma människor i sin salighetsegoism och religiösa idyllstiimning
inte kunde tåla den nakna fasan i återlösningens blodiga verklighet. Såren

måste först sminkas över och blodlukten döljas genom andäktig parfym
innan denna ljumma och fadda religiositet kan anamma den. I denna anda

hade man av ett helgons gudsplågade liv gjort en liten vacker och sockersöt

historia för vuxna barn. I vår tid är denna förljugenhet t. o. m. mindre ur-
säktlig än den var på Thdråses, innan den släta vardagsytan rdmnat och av-
slöjat djupens fasor. Men den finns ännu pä flen håll, inte bara inom ka-
tolsk religiositet, och där den edsterar finns också alltid den religiösa självisk-
het, som sysslar blott med sin egen frälsning.

Emellertid har allt flera murar ramlat sedan fru Görres begynte sitt ra-
seringsarbete, och vi ser djupare och djupare in till Thdröse av Jesusbarnets
brinnande hjärta.,De främsta förtjänsterna av detta har ett antal kyrkliga
forskare, dominikanerna M. Drouzy och Åbbe Andrd C-ombes m. fl., men inte
minst fr. FranEois de Sainte Marie OCD, som var den vilken slutligen fick

t lfr Den helisa Tböråse ao Jesstbarmet. En siäls historia beräxad. aa benne själa. Stock-
holm 1939, Petrus de Dacia. (översättning från moder Ågnös version.)

2 Friedrikke Göres: Da.r Senfkor* oon Lisietx; nyupplagan under titeln Das oerborgene
Antlitz, Freiburg 1958, Herder.
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Lisieuxklostrets uppdrag att verkställa utgivningen av originalmanuskripten i
facsimil. I företalet till den engelska översättning, som var det sista arbete

monsignore Ronald Knox utförde i sitt liv,3 skriver fr. Frangois att han i ma-

nuskripten funnit inte mindre än sjutusen ändringar, men atr det finns flera
ställen där raderkniven gått fram så energiskt att papperet gått sönder och

originaltexten var omöjlig att fä fram. Det för klostret mest kompromette-
rande var dock upptäckten att priorinnan Marie de Gonzaqug som etr villkor
för att hon skulle ge sitt tillstånd till publiceringen, fordrat att alla manuskript
skulle ändras så att de gav intryck att vara skrivna direkt till henne själv. . .

Ållt som allt måste man anse att moder Agnes praktiskt taget skrivit om
hela sin systers skildring. Fr. FranEois påpekar dock att innehållet i grunden
dr detsamma och likaså den doktrin varpå helgonet baserat sin förkunnelse.

Det är framför allt formen, som är en annan än den Thdröse ursprungligen
gav sitt verk, och denna form skiljer sig lika mycket från den form hennes

syster gav hennes tankar, som Thdröses eget temperament med dess djarvhet
och eld, dess unika syntes av barnsligt lekfull intimitet med den allra heligaste

och brinnande bltidande karlek till det stora mysteriet skilde sig från moder

Agnes mera tempererade och konventionella väsen. Denna djupa skillnad,
menar fr. Frangois, har dock inte hindrat människor fuän att möta och älska

det lilla helgonet. Men, som en anmälare skrev då den autentiska boken 1956

först kom ut på franska, >det är omöjligt att anse annat än att vi först nu är

i besittning av Thdröses ord, sådan hon verkligen skrev demrr.

I en nyutgiven upplaga av Senapskorne, från Lisieux, har Friederikke
Giirres tillagt några kapitel, som konfronterar hennes egna föregående re-

sultat med den nya franska kritikens, med vilka de helt överensstämma. Men
hon är benägen att framhålla de förmildrande drag i moder Agnes ätgöran-

den som faktiskt finns. Anmälaren, som läst om den gamla skildringen sida

vid sida med, inte bara den engelska översättningen, utan också en dansk
sådan, som gjorts efter den franska Manuscri, Aatobiograpbique de Sainte

Thöråse d.e L'Enfant lösas (Lisievx 191.6), är böjd för att helt instämma med

fru Görres. Moder Agnes ena redigering av helgonets manuskript är stötande

f.& vära moderna sinnen, som fotdrar en helt annan samvetsgrannhet gent-

emot verket. Sirapssötheten och den salvelsefulla tonen bär oss också särskilt
emot, vilket även det år rdu och billigt.

Men enligt anmälarens mening måste man vara litet fcir <;mtålig om sitt
eget estetiska skinn för att kunna låta bli att trots allt intagas och uppskakas
även av den bild som trots många uteslutande banaliteter och smaklösheter

dock möter en också i den tidiga numera utdömda versionen. Det finnes dock

- det bevisar en sådan sak b:ist - något så oförstörbart och varaktigt i denna

8 Attobiograpb! of a Saint. Therese ol Lisietx. Övers. av Ronald Knox. Londoo 1958.
Harvill Press.
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lilla flickas liv, av Kristi kärlek helt hänforda och besatta väsen, något så

genuint ähta, sä skimrande od<idligt att det inte kan vanställas, utan lyser
fram genom alla de lager av tidsbestämda ovaraktigheter man målat över
det med.

Det är av högsta vikt att Thdtöse befriats från allt detta slam, isynnerhet
nu då hennes helgonskap och hennes doktrinala mission erkänts av kyrkan.
Men i miljoner hjzirtan fanns hon liksom förut: hennes från osanningar och
konventioner befriade lilla gestalt visar blot i sin allt klarare glans, att där
hon varit, kommer hon att förbli för alla tider.

Anna Lenab El'gsfuöm

Vår själ måste vara öppen för den stora tilliten till Gud; det dr oss till gagn om
vi inte begränsar våra önskningar. Tvärtom bör vi uo, att vi genom att lita på Gud
och ständigt anstränga oss, med tiden når den fullkomlighet, som många helgon har
nått fram till. Om deras själ aldrig varit fylld av stark längtan efter fullkomlighet
och om de aldrig låtit denna längtan ko--a i dagen, skulle de inte ha nått så långt.

Tercsa ao Auik

Egentligen är vi skapade för an älska Gud. Milnga andligt sinnade människor
föredrar ett aktivt liv och förestället sig att de besegrar världen med sina predik-
ningar och sina gärringar. NåvåI, men låt dem begrunda deca: De skulle göra kyrkan
en mycket större tjänst och själva vara till mycket större glädje för Gud, om de till
sådana ting endast använde hälften av den tid, som de nu offrar och i stället ägnade
sig mera åt bön och meditation inför Guds ansikte. Då skulle de uräna mycket mera
med mindre ansträngning och mera med en gärning än annars med tusen, tack vare
förtjänsten i deras bön och den nåd, som därigenom utgjutes över dem. Sedd utifrån
är aktiviteten effektiv, men i realiteten år den i sig själv ingenting värd, emedan en
gärning blir god endast med Guds hjälp.

Jobannes aa Korset

Bönens makt har alla helgon förstått, särskilt de som har upplyst vädden med
Kristi undervisning. Var det inte i bönen, som S:t Paulus, S:t Augustinus, S:t Tomas
av Aquino, S:t Johannes av Korset, S:ta Teresa och -åoga andra Guds vänner fick
den underbara kunskap, som har fångat de mest överlägsna andar.

Giv mig en hävstång och en punkt varpå den kan vila, sade Archimedes, och jag
skall lyfta upp jorden. Men det som denne vetenskapsman inte kunde göra, emedaa
han endast ville nå ett väddsligt mål och inte tog hänsyn till Gud, det har helgonen
gjort fullt och helt. Den Ållsmäktige har givet dem punkten att vila på 

- 
sig själv 

-och som hävstång bönen, vilken tänder med kärlekens eld. så har de lyft upp jor-
den 

- 
och detsamma gör alla de heliga, som kämpar på jorden. De kommer aft

fortsätta därmed till tidens slut
Tböräse at Lisietx
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Konciliet och liturgin

Den 7 december t96z kommer att stå

som ett betydelsefullt datum i kyrkans

liv, skriver den världsberömde liturgi'
forskaren Josef A. Jungmann SI i Stin'
men der Zeit (febr. 1963). Dä arrtog
konciliet i Rom det första kapitlet av

schemat om den heliga liturgin. För ögon-

blicket ändrar detta beslut iogenting, men
på längre sikt kommer det att få diup-
gående verkniogar. En lång epok, som

började med kyrkomötet i Trient (1545

-156, har nått sitt slut. Den kao enk-
last karakteriseras som rstillaståendets

tid,.
Ännu vid början av detta århundrade

.och långt fram i vlra dagar ansågs det

självklart, att litugin var lika oantasdig
som den Heliga Skrift. Även den litur-
giska rörelsens företrädare menade det.
De försökte göra liturgin levande för de

troende men därvid dröide det mycket
länge innan någon allvadigt reflekterade
över att föräodra den heliga liturgin
själv. Ått inte endast de troende skulle
införas i mässan utan även mässan måste
'anpassas efter de troende (J. W'agner)
vågade knappast någon hävda ännu om-
kring r95o. Det har nu konciliet gjort,
ja till och med gjort det till lag. Dåri
ligger, allmänt uttryckt, det nya som
skett på konciliet.

Den officiella texten till vad konciliet
hittills beslutat om liturgin är ännu inte
.offentliggjord. Däremot föreligger en

sammanfattning av dess innehålt i Osser-

aatore Ronano av den 8 december r96u.
Denna sammanfattning ger det väseotliga
av innehållet och på avgörande punlter
även dektetets exakta ordalydelse.

Pä mänga olika vägar har det önske-

målet framförts, att katekumenernas
mässa eller åtminstone mässans läsningar
skulle kunna ske på follspråket. Denna
önskan har nu konciliet bifallit. Grund-
språket för de latinska liturgierna är na-

turligtvis latin. Dock skall (art. 36 i de-

kretet) så väl i mässan som vid sakra-

mentsförvaltningen och i liturgins övriga
delar folkspråket beredas stort utrymme,
särskilt när det gäller ldsningarna, de de-

lar av liturgin där man vänder sig till
församlingen, böner och sånget. Latinet
bibehålles främst i prefationen ochkanon.

- 
Men det är att märka att vid diskus-

sionerna om tänkbara reformer man hela
tiden avsåg de mässor, där församlingen
deltar, dvs. främst söndagsmässorna. De
övriga behöver uppenbarligen inte re-
formeras i någon större utsträckning.

Av dekretet [rurngär att konciliet
önskar en verklig reform av liturgin. Men
denna reform är inte "historicerande>.
Tidigare ville man teformera liturgin ge-

nom att återgå till fornkyrkans ordning
och på så sätt få fram det äkta och rik-
tiga. Men även om konciliet anknyter till
traditionen ligger accenten på deo pasto-

rala synpunkten. Konciliet säger uttryck-
ligen (art. 34) att riterna till sin suuk-
tur skall vara ,enkla och genomskinliga"
så aa de i allmänhet inte behöver många
förklaringar.

Därmed har en princip formulerats,
som var främmande både för Tridenti-
num och den äldre liturgiska rörelsen för
hundra år sedan. Enligt Åbt Prosper

Gu6ranger, den liturgiska rörelsens store
föregångare, skulle liturgin vara dunkel.
Den är enligt G. en helgedom, som den
enkle troende inte skall beträda med sin
fot. Gång pä gåtng, framhöll han, aft den
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"hemlighetsfulla liturgin" och det la-
tinska språket skulle tjäna som symboler
för det heliga och stämma de uoende till
vördnad. Man hamnade därmed betänk-
ligt näta fornkyrkans arkandisciplin men
glömde att den var upprättad mellan den
kristna församlingen och den profana
hedendomen, inte mellan altaret och de
troende.

Idag vet vi 
- 

och det bekräftas även
av konciliet 

- 
att is troende, vilka är

döpta 'in i Kristusmysteriet" och genom
delaktighet i sakramenten på nytt befäs-
tes i det, måste leva just i detta myste-
rium om de skall kunna hålla stånd mot
den avkristnade världen. Det är beteck-
nande att till och med kyrkoarkitekturen
är medveten om, art inte den medeltida
katedralens långskepp utan dess kor måste
vara förebilden för det nutida kyrkorum-
met, emedan de troende, samlade kring
altaret, är kallade att få del av det som
sker där.

Redan av vad här ovan antytts fram-
gär, att konciliets liturgireform har sin
utgångspunkt i en äkta syn på kyrkan.
Det är ingen tillfällighet att de sista da-
garna i samma sessionsperiod ägnades åt
övedäggningar om detta ämne; typiskt
nog rörde sig dessa övedäggningar kring
nödvändigheten av att övervinna ett en-
bart juridiskt kyrkobegrepp och att
komma ifrån den rena- "prästkyrkanu.
Om liturgin är kyrkans gudstjänst, skall
man inte beskriva kyrkan som en auk-
toritet, vilken föreskriver vissa riter och
ger uppdrag åt ämbetsinnehavare att leda
gudstjänster, förrättade i okyrkans namn>.
Istället måste kyrkan ses såsom en gemen-
skap av troende, som firar gudstjänst,
självfallet under ledning av den sakramen-
talt vigde och befullmäktigade prästen,
vilken genom biskopen är förbunden
med kyrkans överhuvud. Församlingen
är då inte de troende, som är närvarande
på grund av kyrkans bud och på avstånd
följer ett hemlighetsfullt skeende, som de
i själva verket är utestängda från;
wärtom är den en synlig enhet av dem,
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som i Kristus dr kallade av Gud 
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yara
medborgare i helgedomen. "Kyrkaos upp-
vaknande i själarnar har vid konciliet
bekräftats och fullbordats på ett oanar
sätt' 

*

Ett annat viktigt avgörande vid kon-
ciliet gäller möjligheten att differentiera
den sedan Tridentinum mycket enhetliga
romerska liturgin. Denna lirurgi, som
ända in i tidig medeltid var begränsad
till Rom och dess omgivningar och på
rjoo-talet gällde blott för mellersta och
västra Europa, har i det närmaste blivit
liturgin för hela den världsvida kyrkan,
som når ut över alla kontinenter. Därmed
gäller den också för nationer, vilka står
lika främmande för västedändsk kultur
på grekisk-romersk grund, som europeer
för indisk och kinesisk.

Det är inte troligt att alla missionslän-
dernas biskopar har uttryckt önskemål om
rätt att differentiera liturgin och större
frihet att gestalta den. Det finns även bis-
kopar, som arbetat för ett troget bevarande
av de från Rom härstammande guds-
tjänstformerna. Men uppenbarligen har de
som önskar frihet att differentiera litur-
gin gjort ett sådant intryck, att de fram-
lagda förslagen antagits nästan enhälligt.
Enligt art. zz skall nan Iä rätt att an-
passa liturgin till enskilda länders och
nationers behov. Denna rätt tillkommer
de lokala kyrkliga myndigheterna, ex.
biskopskonferenser och provincialsynoder.
Man behöver endast begära godkännande
och konfirmation i Rom. På grund av
dessa oya bestämmelser kan alltså en in-
disk biskopskonferens fullständigt lösgöra
sig från latinet som gudstjänstspråk och
övergå till det eller de inhemska språ-
ken. Den kan förändra den liturgiska
skruden eller ge katekumentatet såsom
förberedelse till vuxendopet en liturgisk
utformning som bättre än det romerska
ritualet motsvruar landets traditioner och
kultur.

Därmed har man srängt taget endast
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återgått till rättsförhållanden, som rådde
före konciliet i Trient. Då gällde näm-
ligen satsen, att den enskilda kyrkan
skulle rätta sig efter praxis inom kyrko-
provinsen. De nordiska kyrkorna till
exempel följde Lund och Trondheim.
Men det är samtidigt förvånansvärt hur
troget man genom århundraden beva-
rade arvet från Rom. Visserligen tillät
man sig överallt att göra tillägg och
överta bruk fuän and.ta provinser. Men
medvetandet om samhörighet har för-
hindrat experiment med liturgins grund-
stomme. Så har trots den frihet man hade
textbeståndet inte blott i mässkanon utan
även i söndags- och äldre festdagsmässor
bevarats nästan bokstavstroget i den form,
som det hade på Gregorius den stores
tid. Det finns anledning förmoda att nå-
got av denna traditionsmedvetna hållning
även gör sig påmind vid avgöranden, som
kommer att ske i framtiden.

Att en strängt likriktad liturgi inte är
något för kyrkan livsviktigt framgick för
övrigt med all tydlighet vid konciliet.
För den heliga mässa, som öppnade varje
konciliea sammanträde, användes en eller
wå gånger i veckan en av kyrkans icke-
romerska liturgier. Man deltog i mässan
enligt bysantinsk ritus på grekiska, ara-
biska eller kyrkoslaviska och hörde in-
stiftelseorden sjungas högt av celebranten.
Man kunde deltaga i etiopisk liorgi. Ej
heller saknades den armeniska mässan,
som till sina urgamla beståndsdelar vid
slutet av medeltiden fogade romerska
element. Kardinalen av Milano firade
mässan enligt ambrosiansk rirus. Även
de olika medeltida varianterna av den
romerska mässan fanns representerade:
dominikanernas med dess korta Confi-
teor, Bragaliturgin från Portugal med
dess marianska inledning och slut samt
till sist romersk ritus på slaviska, så som
den av ålder firas i nägra. stift på Dal-
matiens kust.

Därmed ville den Helige Fadern
uppenbarligen visa, att han givewis re-
spekterade gamla raditioner inom en-

skilda delar av kyrkan, vare sig de kom
från Orienten eller Västedandet. Kon-
ciliefäderna å sin sida anknöt till detta.
Rätten att fira från den romerska typen
awikande miissor bör, framhöll de, inte
enbart gälla om ibägavannde mässa är
av äldre datum. Ett liknande anspråk kan
med rätta komma att resas för framtida
nyskapelser, om förutsättning härför före-
ligger. Likaså var der självklart, atr kon-
ciliefäderna mer än en gång just hänvi-
sade till de olika mässor som firats, när
de diskuterade enskilda detaljer i liturgie-
refofmen, t. ex. om kanon skall läsas högt
eller tyst.

Om man sålunda har blivit mera villig
än tidigare att ta upp impulser från
andra liturgier, sä är detta en hållning,
som man intog i Rom fram till slutet av
medeltiden. Många av den romerska
liturgins bruk har utbildats i de nordli-
gare delarna av Europa och därifrån in-
förts i Rom. Ja till och med från
Mindre Asien har den romerska liturgin
övertagit en del former.

Varför skulle i vår globala tid, då
kristenheten strävar efter enhet, Iiturgisk
nyskapelse inte kunna komma till stånd
genom ömsesidig påverkan? Det vore
onaturligt att läta enbart bevarandet av
det gamla vara främsta regeln. En ängs-
lig vakthållning kring det bestående kan
endast anses som ett mellanstadium. Ä
andra sidan är vår vidgade kunskap om
gudstjänstlivets mångskiftande former i
nutideo och i det förglngna samtidigt
en frestelse till osund ecklektisism. Det
finns risk för att i den egna liturgin allt-
för snabbt främmande element blir in-
förda, som ej organiskt hör hemma där.

Även en tredje typ av bestämmelser
förtjänar att uppmärksatnmas, nämligen
de som gäller biskopens plats i den litur-
giska lagstiftningen. Enligt gällande
kanonisk lag tillkommer det uteslutande
den Apostoliska Stolen att ordna liturgin
och approbera liturgiska biicker. Konci-
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liet har dock fastställt: för liturgin är

den Apostoliska Stolen ocb inom nmerr
för givna bestämmelser biskopen kompe-

tenta. Biskoparnas auktoritet gäller för
det område av liturgin, som inte är be-

lagt med bestämmelser, vilka gäller för
hela den latinska kyrkan, dvs. den mera

detaljerade utformningen av mässfir-
ningen och sakramentsförvaltningen, ord-
ningen vid processioner och speciella
föranstaltningar, IlzLcLf.ör allt aftonandak-
terna.

Därmed har biskopen givia en positiv
uppgift med avseende på liturgio. Kon-
ciliet undersryker värdet av de åtgärder,
som enskilda biskopar vidtar i sina stift
och anbefaller sdrskilt gudstjänster upp-
byggda på Guds ord (celebrationes verbi).
Dessa är lämpliga som aftonandakter på
kvällen före festdagar och i advent samt
fastan. Initiativet till dem kom från Syd-
amerika, där man har behov av att såsom

ersättning för söndagsmässan få guds-
tjänster i de många bykapellen, vilka
även en lekman kan leda. Biskopen av
Posadas, vilken framlade förslaget som
företrådare f& tjugofem argentinska
biskopar menade att denna gudstjänsttyp
skulle bli ett vdsentligt bidrag till den
religiösa förnyelsen.

Reformen kan synas anspråkslös men
har vittgående konsekvenser. Den mar-
kerar en växande uppskattning av Guds
ord och en regeneration av den del av
kyrkans gudstjänst, som ligger utanför
mässan, dvs. de delar av tidegärden, i
vilka tidigare även Jörsamlingen deltog.

Det är inte ägnat att förvåna, om kon-
ciliets planer på en liturgireform till en

början framkallade oro. Skall inte lirur-
gin först och främst vara konstant?
Måste inte i gudstjänsten ugamla hel-
gade former gälla, som återspeglar Guds
evighet? Är det verkligen nödvändigt att
gudstjänsten utspelar sig på ett plan, där
den kan förstås av alla? Man kan hän-
visa till det religionshistoriska fakrum
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att redan de gamla folken höll fast vid
urgamla riter, även om man ej längre
förstod dem. Hetiterna t. ex. använde i
sina offerritual texter ur ett språk, som
redan var dött.

Det saknades inte hänvisningar till
dylika förhållanden. Men när konciliet
med övervädigande majoritet tillsryrkte
reformförslagen, speciellt vad det gäller
språket, så skedde det uppenbadigen på
grund av den övertygelsen, art kyrkan
står under en högre lag, som leder ut ur
ett ängsligt bevarande av det garnla och
bestående. Mänskliga skapelser kan stelna.
Kyrkan är medveten om an Guds Ande
lever och verkar i henne, aft det är
Anden som wingar henne att fylla sin
uppgift på ett nyn säft 

- 
och detta inte

enbart inom limrgins område,

Observatörerna vid andra Vatikan-
konciliet

Oscar Cullmann, professor vid de pro-
testantiska universiteten i Basel, Stras-
bourg och Paris, vilken av Sektetariatet
för de kristnas enhet fått personlig in-
bjudan till kyrkomötet som observatör,
gav den 2j nov. 196z en presskonferens,
där han bl. a. sade följande:

Kardinal Bea yttrade nyligen, att ob-
servatörerna gav intryck av att vata
,verkligen tillfredsställda>. Jag är mån
om art säga, 

^tt 
detta inuyck är fullt

exakt när det gäller det taktfulla och för-
troendefulla mottagande som vi fått och
all den omtanke som vi blivit föremål
för tack vare Sekretariatet för enheten,
kardinal Bea personligen, monsignore
'Willebrands och alla hans medarbeare.
De gör verkligen allt vad de kan för att
vi skall kunna följa med i vad som sker
på kyrkomötet och kunna tillkännage vår
mening, och även för att ge oss kontakt
med konciliefäderna och Roms person-
ligheter. Vi är Sekretariatet djupt tack-
samma för detta, och för varje dag som
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går ståt det allt klarare för oss, i hur
hög grad detta selretariats existens främ-
jar betingelserna för ett nrirmande de

kristna emellan.
Man har på somliga håll haft svfut att

förstå vår reservation, när det gäller att
meddela vfua intryck till pressen. Mer än
en gång har jag hört den förebråelsen
att vi driver diskretionen för långt, när
vi tiger om saker som andra öppet och
utan wekan talar om. Emellertid har vi
faktiskt större plikt att v^ra diskreta än

vad andra medlemmar i kyrkomötet har.
Vi är ju observatörer, alltså inbjudna gäs-

ter. Vad skulle man säga om en person
i det ptivata livet, en vän som vi inbjöd
till oss och som sedan gick omkring och
pratade vitt och brett om familjehemlig-
heter som han varit vittne till? Och dock
är vi inte riktigl i samma situation som

en vanlig gäst, eftersom vi är inbjudna
just för att yar^ observatörer. Våra vär-
dar hat med andta ord så att säga upp-
muntrat oss till att hålla ögonen öppna
även för hemligheterna. Men därmed är
det inte sagt att vi bör sprida ut det som
kyrkomötet vill hemlighålla tills dess för-
handlingarna har slutförts. Vad vi där-
emot kan berätta om redan nu, det är
våra intryck.

Jag vill understryka, att jag hår talar i
mitt eget na.m.n, trots att iag så mycket
som möjligt försöker ge uttryck åt vad
samtliga observatörer anser. Ingen av
dem kan för övrigt tala i allas namn; vi
är nämligen mycket olika och eftersom
mycket olika kyrkor är representerade
bland oss, är det givet att vi inte alla kan
ha samma reaktioner inför det som vi
ser och hör, varken när det gäller litur-
gin eller teologin. Ändå är det så, att
de olika kyrkor, rcm finns företädda
bland oss, i själva verket utgör en orga-
niserad enhet, nämligen Ekumeniska rå-
det i Genöve. Det är ett påtagligt och
förhoppningsfullt faktum, vars vikt Vati-
kankonciliet måste erkänna. Ekumeniska
rådet har jämnat vägen för det ekume-
niska arbetet Att observatörerna kunnat

komma till detta koncilium har i hög
grad undedättats av att enheten i mång-
falden redan existerar bland de kyrkor
som är skilda från Rom, och att den dia-
log med vfua katolska bröder, som detta
koncilium skall bidra till att utveckla,
redan har tagit sin början för länge se-

dan i Genåve.
Det som enar oss obervatörer är inte

bara det negativa faktum an 'ri alla ät
skilda från Rom. Det som är mycket vik-
tigare för oss är något positivt: vär ge-

mensamma tro på Kristus. Denna gemen-
samma tro är också garantin för de posi-
tiva konsekvenser som vi såväl som våra
katolska briider väntar av vlr närvaro
vid konciliet. Det faktum att vissa obser-
vatörer ibland känner sig stå närmare de
romerska katolikerna än de övriga obser-
vatörerna, är inte ett negativt element
Det visar endast att det inte är ailgon
ogenomtränglig mur som skiljer obser-
vatörerna å ena sidan och våra katolska
bröder å andra sidan.

Man kan dock inte av detta dra den
slutsatsen att en förening med den ro-
mersk-katolska kyrkan kan komma till
stånd på samma sätt som enheten mellan
de kyrkor som är samlade i Ekumeniska
rådet. Man måste i stället ha klart för
sig: den ofantliga svårigheten, ni,r det
gäller en förening a't väta kyrkor med
Rom består inte i den eller den dog-
men eller i nägra liturgiska skiljaktighe-
ter utan i det faktum att den romerska
kyrkans uppfattning av själva enheten
vilar på eo helt annan gtund än vfu. Dåir-
för väntar vi med särskilt inresse på
den kommande diskussionen om Kyrkan
och enheten.

Vi observatörer måste även ha för ögo-
nen det faktum aft vi representerar våra
respektive kyrkor. Pä nägra undantag när
år alla icke-katolska kyrkor represente-
rade. Vi är en mycket liten grupp i för-
hållande till det stora antal kristna som
vi representerar. Vi hat alltså ett stort
ansvar. Å andra sidan hoppas vi inner-
Iigt att den dialog med våra katolska brö-
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der, vilken bör komma i gäng, i synner-
het efter kyrkomötet, under ännu gynn-
szrmmare förhållanden än hittills, kom-
mer att omfatta mänga av vfua protestan-
tiska och ortodoxa bröder som inte ät
här.

Beträffande ekumenikens möjligheter
och begränsningar, så som de framstfu
efter observatörernas provisoriska erfa-
renhet, framhöll prof. Cullmann: Jag in-
sisterar på ordet >provisorisko, ty kyrko-
mötet är nämligen ännu inte avslutat. Vi
bör med tålamod vänta tills det har kom-
mit så långt. Men jag vill ändå under-
stryka, att vi måste vara pL vfu vakt mot
illusioner. Detta betyder dock ingalunda
att jag skulle vara närmast pessimistisk i
vad gäller kyrkomötets resultat. Men jag

vill inte att man skall vänta sig av det
mer än vad det självt har föresatt sig att
förverkliga. Det har visserligen de eku-
meniska f.tägotna för ögonen och ser fram
mot ett f.järtan liggande måI, men det är
inte ett enhetskoncilium av samma slag
som tidigare, till vilka sammankallats
ortodoxa och romerska katoliker.

Det finns en stor förhoppning som

är legitim: den katolska kyrkans för-
nyelse som detta kyrkomöte under alla
förhållanden vill förverkliga, även om
utgången ännu är oviss. En del av för-
slagen har redan diskuterats. Jag förråder
inte någon hemlighet om jag säger, att
vi observatörer med glädje har kunnat
konstatera att det ekumeniska perspek-
tivet inte har saknats under dessa debat-
ter. Men även här måste vi se upp för
illusioner. Givewis hoppas vi av allt vårt
hjärta att denna förnyelse kommer till
stånd, ty vi år alla övertygade om att den
kommer att undedätta dialogen mellan
katoliker och icke-katoliker, i synnerhet
efter konciliet. Men vi får inte glömma
aft denna förnyelse kommer att ske inom
katolicismens ram och på dess egna
grundvalar och att det skulle va:a fel av
oss att förebrå våra katolska bröder detta,
ty det skulle inte längre vara ekumeniskt
om vi bad dem att bli protestanter eller
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ortodoxa. Vi måste emellertid se san-
ningen i ögonen. Även om förslagen till
förnyelse blir antagna, kommer en viktig
skillnad att bestå mellan oss och kato-
likerna, alltså också när det gäller en
katolicism som förnyats genom konciliet.
De som önskar denna förnyelse är för
övrigt medvetna om deaa, och därför
måste dialogen fortsätta, ehuru under
mycket gynnsammare förutsättningar se-

dan katolska kyrkan blivit förnyad.
Det verkliga ekumeniska problemet

mellan katoliker och icke-katoliker före-
faller mig vara detta: I de givaode sam-
tal som vi haft dessa dagar i Rom med
våra bröder, konstaterar jag ständigt på
nytt att katolicismen, som rymmer rätt
så många skiljaktigheter, många fler i
ttarje fall än protestantismen, kan för-
klara sig fullständigt överens med oss

när det gäller de positiva sanningar som
vi bekänner oss till och förkunnar med
bibeln som grundval. Denna samstäm-
mighet är verkligea i och för sig mycket
glädjande. Men den får inte skymma bort
den stora svårighet som består trots allt;
det som skijer oss, förutom vår olika upp-
fattning om enheten, det är inte våra
positiva troselement utan det som finns
därutöver i katolicismen (från vår syn-
punkt sett, det som är för mycket) och
omvänt det som vi inte har (från katolsk
synpunkt, det som fattas oss).

lag tror att denna dialog kan göra
framsteg från den stund då våra katolska
bröder slutar att beuakta detta rmindre,
hos oss som något rent negativt, alltså
inte ser det som brist, som en godtyck-
lig förminskning utan som en koncentra-
tion, inspirerad av den Helige Ände till
det som förefaller oss böra förbli det
enda centrala i vfu tro på Kristus. Det
är därför som vi med glädje hälsar alla
förslag till förnyelse på kyrkomötet, både
liturgiska och teologiska, som syftar till
koncentation av detta slag, och som vi
beklagar allt som går i motsatt riktning.

Men här skulle jag vilja göra ett till-
lägg, riktat till våra protestantiska ky!-
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kor. Vi dr i denna stund här som obser-

vatörer vid ett katolskt kyrkomöte. Det
är därför i sin ordning att vi insisterar
på en förnyelse som vi skulle önska se

inom katolicismen. Men när vi kommer
hem igen måste vi, när vi talar till med-
lemmar av väta egna kyrkor om den för-
nyelse som vi väntar av konciliet, akta
oss för att bland våra protestantiska och
ortodoxa trosfränder uppamma en sorts
fariseism, som om inte även väta egna
skulle behöva ständig förnyelse genom
den Helige Ande i bibelns ljus. För att
håIla oss inom ramen för det problem
som jag vidrörde nyss, så bör vi rent av
fråga oss om det inte på vissa punkter
verkligen rör sig om ett förminskande av
bibelns innehåll och inte om ett koncen-
trerande, om det nämligen inte finns
vissa bibliska element som våra kyrkor i
själva verket har försummat.

Vad har då från ekumenisk synpunkt
förverkligats på konciliet?

Redan existensen av Sekretariatet för
de kristnas enhet är något oerhört vik-
tigt också för ekumenikens framtid, om
det fortsätter att arbeta i den sanna eku-
meniska anda, fylld av respekt för andra
kyrkor, som är karakteristiskt för hela
dess verksamhet och hela dess attityd hit-
tills.

Vidare vill jag helt och fullt skriva
under det som kardinal Bea redan har
sagt: Vår närvaro på konciliet är ett mi-
rakel. När jag ser hur vi varje morgon
kommer och intar våra platser, som näs-
tan är hedersplatser mitt emot kardina-
lerna, när konciliets sekreterare varje
morgon efter mässan uttalar sitt rexeant
omnes' medan vi lugnt får stanna kvar
pä vfua platser, dä tu jag I& varje gätg
lika förvånad över det sätt på vilket vi
verkligen har inlemmats i deaa konci-
lium; och nät jag tar i min mun kardi-
nal Beas ord om ett mirakel tänker jag

särskilt på vad koncilier i gångna tider
har betytt för de kristna som inte var
katoliker. Jag vet inte om lekmännen i
allmänhet har klart för sig vad vår när-

varo vid konciliet innebär ur denna syn-
vinkel.

Jag, vilL vidare undersuyka vikten av
detta föruoende som yttrar sig däri att
vi har inblick i alla hemligheter och att
vi ldr känna de olika tankeströmningar
som finns inoo katolska kyrkan. Man
kan bara önska att detta förtroende skall
sprida sig även till lekmännen inom
våra kyrkor.

Slutligen ännu en synpunkt. Utåt är
vi passiva observatörer. Men på ett inre
plan lever vi oss in i dessa debatter med
våra katolska bröder. I vårt inre tar vi
stdllning för eller emot under dessa sam-
mankomster med samma uppmärksamhet
som de andra, och det är deaa som har
närmat oss alldeles särskilt mycket till
varandra under de senaste veckorna.

Det har redan flera gånger saga i tid-
ningarna, och det med rätta, att vi obser-
vatörer är frapperade av den frihet med
vilken konciliefäderna uttrycker sina
åsikter. På denna punkt vill jag än en
gång påpeka hur viktigt det är från eku-
menisk synpunkt, att vi inte bara nöjer
oss med att objektivt lyssna till allt som
säges, såsom vår roll av observatörer
fordrar det, utan att vi även inom oss

tar ställning till det vi hör, liksom de
övriga deltagarna gör det. Utan detta
ställningstagande, positivt eller negativt,
kan vi inte få någon uppfattning om vad
de debatterade ftägorna har för betydelse
för själva tron.

Sekretariatet anordnar varje tisdag
eftermiddag diskussioner mellan oss och
sekretariatets medlemmar, bland vilka det
finns flera biskopar och kända katolska
teologer. Vi konfronteras dessutom vid
samma tillfällen med andta konciliefäder,
antingen med dem som har medverkat
till att utarbeta ett schema eller med
andra som är särskilt kompetenta i den
ena eller andra ftägan. Monsignore
I(illebrands tar hänsyn till alla väta f&-
slag och önskningar, när det gäller att
förbereda dessa diskussioner. I dem kan
vi fritt och öppet uttrycka vfua åsikter
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och vår kritik. På det sättet kan vi också

utåt delta i konciliets uppgifter. Dessa

diskussioner, som börjar och slutar med
gemensam bön, är i allmänhet mycket
givande trots att vi givewis ofta stöter
på den svårighet som jag tidigare nämnde;
även när vi är djupt överens i den ena
eller andra teologiska frägan, känner vi
att på andra punkter förblir vi åtskilda,
särskilt när det gäller sådant som den fun-
damentala katolska tron innehåller )ut-
överu vår tro. Men detta blotta faktum
att en så ärlig och broderlig diskussion
överhuvud taget år möjlig, och det i
periferin till själva konciliet, måste an-
ses vara ett i hög grad positivt element,
som förtjänar att omnämnas av dem som
skall skriva det andra Vatikankonciliea
historia.

Det finns också andra kontakter av
stort värde i marginalen till konciliet.
Först vill jag nämna pauserna mellan
sammankomsterna. När man skall skriva
detta konciliums historia måste man även
tala om det ur ekumenisk synvinkel be-
tydelsefulla kaf6et som inrättats för mö-
tesdeltagarna. Det ger oss inte endast
möjlighet till förfriskning utan även till
att knyta kontakter, som vi annars svår-
ligen hade kunnat få, med biskopar från
hela världen. Slutligen bör nämnas alla
de besök som vi fätt av katolska teolo-
ger samt de älskvärda privata inbjud-
ningar vi fått till måltider samman med
biskopar och kardinaler. Sådana persori-
liga kontakter, också på det mänsk-
liga planet, är viktiga för den ekume-
niska dialogen. Jag glömmer heller inte
mina kontakter med benediktinklostret
Sant Ånselmo på Aventinen och framför
allt med Bibelinstitutet, dår jag för första
gängen hade nöjet att göra nuvarande
kardinal Beas bekantskap, då han var
rektor för detta institut, och där jag har
så många vänner bland kolleger i stu-
diet av bibeln.

lag har sagt att konciliet redan har
burit frukt, när det gäller vårt närmande
till varandra, även om vi fortfarande är
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längt ifÅn enheten. Vårt hopp är att
detta närmande skall fortsätta i den
riktning som jag antydde. Vi hoppas
med andra ord att konciliets beslut, som
vi äonu inte vet något om, blir inspire-
rade av bibeln. Jag säger det inte bara
därför att jag som exeget är speciellt in-
tresserad av saken. Det är i alla fall ett
faktum att dialogen har börjat exegeter
emellan. I dag har denna dialog utsträckts
till alla teologer. Vi hoppas inte bara att
den skall fortsätta utan därtill atr den
skall intensifieras och underlättas i följd
av konciliet. Vi hoppas detta med för-
röstan. Hur utgången än blir, kommer
vi att fortsätta vår dialog, och om den
pä bägge håll förs i samma anda som
hittills, rymmer den i sig själv ett enande
element som kommer att båra ännu rik-
ligare frukt.

Yincens Pallotti lekmanna-
apostolatets banbrytare

Den zo januari 1963 upphöjdes Guds
tjånare, den salige Vincens Palotti "till
altarets ära".

Helgonförklaringar avser personer.
Men petsoner är drivna av id6er. Vilken
id6 var det då, som fyllde den helige
Vincens Pallotti? Vilket uppdrag har han
för vår tid?

Vincens Pallotti föddes i Rom den z r
apriL 1795 som det tredje av tio barn
i en god kristen köpmannafamilj. Från
ungdomen var det hans längtan att bli
präst. Vid 13 års ålder började han gym-
nasiestudierna vid jesuiternas berömda
Collegio Romano. Filosofi och teologi
läste han vid Sapientia-universitetet och
avslutade sina srudier med dubbel dok-
torsgrad. Helst ville han bli kapucin för
att efterfölja den helige Franciskus av
Åssisi i enkelhet och yttersta fattigdom.
Men hans svaga hälsa och biktfaderns råd
kom honom att bli sekularpräst.

Tiden mellan prästvigningen (r8r8)
och hans död i Rom den zz jan. r85o
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var fylld av ett mångskiftande prästedigt
arbete. I mänga är ledde Pallotti de teolo-
giska övningarna vid Sapientia-universi-
tetet och under ett decennium ågnÅe
han sig skickligt, osjälviskt och kärleks-
fullt åt utbildningen av unga präster.
flan var dessutom verksam som andlig
ådgivare i olika romerska utbildnings-
anstalter och som konferenstalare för
Roms präster. Framför allt var han en
omtyckt biktfader. Lekmän och präster,
enkla och högt bildade, unga kaplaner,
ansvarstyngda prelater och till och med
pävar, nämligen Gregorius XVI och
Pius IX, hörde till hans klientel. Den
religiösa förnyelsen av den tidens ro-
merska prästerskap beror till stor del på
Vincens Pallottis verksamhet. Sina lediga
stunder ä,gtad,e han åt olika föreningar
och brödraskap. Han öppnade lantbruks-
skolor och aftonskolor för arbetande ung-
dom. Mest uträttade han därigenom att
han lärde eleverna de andliga grundva-
lana f.ör det sociala arbetet. Han uppre-
pade gång pä gäng, att inte något enda
mänskligt verk har värde, om det iote dr
byggt pä enkelhet och kärlek. Det var
denna gamla vishet och alls inte uppse-
endeväckande nyheter han var angelägen
att inpränta hos människorna.

Fastän Palloai föreföll att vara född
till själasörjare för studenter, till biktfader
för högt strävande själar, till andlig le-
dare för bildade och präster, var det dock
Roms obildade, för det mesta analfabe-
tiska ungdom, arbetare, lantbrukare och
bönder, som han med förkärlek tog sig
an och som i gengäld skänkte honom sitt
förtroende. Denne fint bildade romerske
präst visste sig vara sänd till fattiga och
usyndarerr. I sjukhus och kaserner, i
fängelser och vid domstolar arbetade han
oförtrutet. Han grundade barnhemmet
S:ta Ägata för föräldralösa barn. Han
organiserade kärleksverksamheten, särskilt
i nödtider som under koleraåret 1837.
Han förmedlade arbete och var en lika
ivrig som oemotståndlig tiggate, när det
gällde att hjälpa nödställda. Han grun-

6 - 6szqt6 Credo. 44:e årg. Nr z. 1963

dade den s. k. epifani-oktaven, som be-
stod i att olika grupper av unierade
orientaliska kristna fick hålla högmässor
enligt sina ritualer. På så sätt återupp-
livades och vidmakthölls enhetstanken i
kristenheten. Epifani-oktaven firas i Rom
ännu i dag. Genom att lät^ trycka böcker
och utge skrifter utövade S:t Vincens
slutligen ett vidsträckt litterärt apostolat.
Själva teologien skulle på så sätt bli en
kraftkälla för livet.

Pallotti blev ,allt för alla". Han var i
synnerhet, för att använda Pius XI:s ord,
lekmannaapostolatets ban6rförare. Han
var en av upphovsmännen till en kristen
generalmobilisering mot nutidens infer-
aaliska angrepp på tron och på männi-
skans värdighet. Han är mönstret för och
fötkunnaren av en ny människosyn i en
tid av personlighetens och den mänsk-
liga gemenskapens förfall. Han stannade
inte vid att påverka enskilda lekmän.
Hans betydelse ligger i att han redan på
sin tid förordade det allmänna apostola-
tet. Han förstod, att alla kristna har sitt
apostoliska ansvar.

Därmed är den id6 tecknad, av vilken
Vincens Pallotti så till den grad lät sig
Iyllas, att själva id6n blev historiskt verk-
sam. Här ligger det >nya> helgonets
aktualitet för vår tid.

"Du är lärareu, säger Pallotti, >att läta
eleverna någonting är ditt apostolatr.
uDu är mor 

- 
i barnens uppfostran lig-

ger dina apostoliska uppgifter). >Du är
köpman och vill göra goda afI*er 

-kom ihåg ditt apostoliska ansvaru. Varje
kristen skall vara en apostel, detta var
Pallottis maxim. Den är lika gammal
som kyrkan. Den var dock något nytt i
eo tid, då ansvaret för kyrkans verksam-
het vilade nästan uteslutande på hierar-
kien. Här ville Pallotti åstadkomma en
genomgripande förändring. llan visste,
att detta var en uppgift, som inte han
skulle kunna slutföra. Det var ett verk
för fuhundraden. Men han började. Han
förmådde inte undandra sig den kallelse
han förnummit.
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En yttre anledning, nämligen en pen-
ninginsamling till förmån för den ara-

biska kyrkan, var den omedelbara orsa-

ken at ge apostolatet en organiserad ge-

stalt. En religiös förening kom till, vars
syfte var att med andliga och materiella
medel bidra till trons fördjupande och
kyrkans förnyelse,

För att göra organisationen till en
bärande medelpunkt för ett vidsträckt
apostolat ställde Pallotti den omedelbart
under den Heliga Stolens ledning. Sam-
tidigt skapade han ett prästförbund som
dess kärna. Någon ny orden blev det inte
utan en prästgemenskap, som stod i
apostolatets tjänst, Den hade inte spe-
ciella löften utan hölls samman genom
medlemmarnas hängivna trohet mot upp-
gifterna. Prästgemenskapen fick namner
Katolska Åpostolatets Sällskap (Societas

Apostolatas Catbolici), i folkets mun helt
enkelt Pallottinersällskapet.

På sin tid betraktades Pallotti av åt-
skilliga som en fantast. Ja, hans id6 be-
farades då och dL 'rara kättersk. Hans
målsättning betecknades som förmäten.
Hans kongregation blev bekämpad som
överflödig och slutligen upplöst av den
kyrkliga myndigheten. Men fötbudet
återtogs efter en tid. Ett namnbyte måste
dock sällskapet gå med på. Det kallades
nu Fromma Missionssällskapet. (Pia Socie-
,as Mission*m). En liten skara, endast
tolv följeslagarc, \t^r samlade kring Pal-
lotti när han dog. Hans lekmannarörelse
gick under. Hans personliga förvissning
om att sällskapet skulle bli välsignat
tycktes ha varit ett misstag.

Ändå besannades hans profetiska ord
om en förestående uuppståndelse> av hans
livsverk. Han visade sig ha levat före
sin tid. Pius XI kallade Pallotti uden ka-
tolska aktionens banbrytarer. Påven
Pius XII bekräftade Pius XI:s ord och
kongregationen fick under honom återta
sitt ursprungliga namn. Den nuvarande

påven, Johannes XXIII, underströk sina
föregångares utlåtanden än en gång vid
kanonisationen. Han framställde Vincens
Palloai som ett levande exempel på lek-
mannainsats. Helgonförklaringen var be-
kräftelsen på detta.

Hemligheten med den helige Vincens
Pallottis verk kan inte helt beskrivas med
ord och kalla begrepp. Det var hans per-
sonlighet eller 

- 
något som här är det-

samma 
- 

hans kallelse, som gjorde ho-
nom framgångsrik. Det var, såsom hos
alla historiens och kyrkans stora, något
som varken fullt kan beskrivas eller imi-
teras. Ändå kan någor väsentligt sägas.

Kristus, världens ljus, hade för S:t Vin-
cens blivit det egna livets ljus. Den hem-
lighetsfulla makt, som i Jesus av Nasaret
har uppenbarat sig, blev för Pallotti bör-
jan och slut för hans suävan och verk-
samhet. Här låg hans energis källa. Han
såg, att det enda, som botar den gudlösa
världen och som räddar den fridlösa
mänskligheten, är den osjälviska, tjänande
kärlek, som är en följd och en levande
uppenbarelse av den eviga kärlek, som
framträtt i Kristus.

S:t Vincens var en trogen Maria-vör-
dare. Han var övertygad om att den i
den heliga Jungfrun både lysande och
verkande moderligheten förmådde dra
människor till sig och öppna deras hjär-
tan för tillvarons sanna mening. I Maria
såg Pallotti en ny tids morgonrodnad.
Outuöttligt predikade han, att hon var
ilella nzatutina, morgonstjärnan för apo-
stolatets nya blomstring.

För oss är Pallotti inte en död man.
Tvärom, han lever. Det är hans exempel
som verkar, hans planer som förvetkligats,
hans verk som står i blom.

Det är en av vår tids stora uppgifter
att befÅmja lekmannaapostolatet. Det
ser ut som om det skulle sätta sin prägel
på kyrkans framtid.

Frans Bobrottski SAC

86



LITTERATUR

Den stora Teresa

Elizabeth Hamilton: The Great Tercsa, London 196o, Chatto
& \[indu.

Salamanca 
- 

1ls1ga blanca .. . bilhjulen går runt under oss i takt med visans

sövande rcfrätg, timme efter timme över det kastilianska höglandet ddr det svänger
sina bleka vidder, nakna som döda ben lring vfut med spansk fart fra-rusande for-
don. Kring de slingrande vägarna synes inte ett lö% inte ett grässrå, endast miljoner
plogfåror likt ekrar i jordens väldiga hjul. Vad inte solens obarmhärtighet torkar ut,
gör den eviga vinden över de öde vidderna. Floderna Tormes och Duero har bara
kiselstenar i sina breda bäddar under de högspända broar, över vilka man i fantasien
ser praktfulla begravningståg draga fram. 

- 
Kanske just begravningståg, emedan

döden i Spanien är en så alltuppslukande viktig aitdr? Eller emedan vi nyss lämnat
bakom oss Orgaz, titulärstadeq för den Conde de Orgaz, vilkens begravning förevigats
i El Grecos mästerverk, som jag dagen förut beskådat i Toledokytkan Santo Tom6?
Hans stad verkade numera bara som en klunga dammiga adobehus kring ett väldigt
tomt torg i vars arkader nägra fä krymplingar tiggde. Bakom dem skymtade ett våldigt
fängelsekomplex och en alltför stor kyrka likt skuggor i det bländande ljuset. Som
så många andra orter i Spanien syntes Orgaz knappast vara bebott av levande män-
niskor utan ingav känslan av orödig tidlöshet, en stel barslrapad primitivitet som
reducerade allt till endast några få motsatser: svart och vitt, död och liv, himmel och
helvete, dem mystiska gudshängivelsen hos Spaniens hundratals helgon och den
grymma dödskult, som får uttryck inte bara i tjurfäktningarnas sadistiska spektakel
utan också i kyrkornas tusentals madonnor med glaspärletfuar pL kinderna, som på
sina brokadknän med händer styva av juvelringar, håller Sonens skelett-tärda kropp,
över vilken blodet rinner i strömmar av röd färg. Åv dessa motsatser är det som
>Entierro del Conde de Orgaz, ger en sådan oförglömlig syntes med sitt vimmel
av svartklädda hidalgos med smala bleka händer i bön och extatiska mörka ögon i
vita ansiktsovaler. Man vet iu att de är aristokratiska medbotgare i Toledo, vilka
El Greco känt i verkligheten. Men de är främst medborgare i det himmelska Jeru-
salem och deras ögon skådar förbi denna väddens intighet mot hädigheten bakom
pärleportarna.

Därvidlag liknar de, dock inte helt, Spaniens främsta helgon, Teresa av Avila, som

under hela sitt liv av brådskande avgöranden, viktiga affärstransaktioner, diplomatiska
överläggningar med kungar, biskopar och förnäma välgörarinnor släpade sig kring
på dessa s,unma spanska vägar, höll på att drunkna i vårfloderna eller sov i lusiga
fondas, men vare sig medelålders eller gammal, frisk eller dödsjuk, triumferande eller
med Inkvisitionen i hilana aldrig födorade ur sikte kontakten med det visionära
överjordiska rike, vari hon såg allt i uden klarhet, som inte bländarr, så som hon i
sina mystiska verk beskriver det, ,med färger vilka naturen inte känner till>.

Tbe Grcat Teresa fiöljer hennes fotspår på dessa otaliga resor, hoo gjorde i sin
Herres ärenden för att grunda eller inspektera de många nya nunne- och munkkloster
som hon 

- 
med början år 156z,dä hon först begynte sin reform av karmelitorden,
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vilken hon tillhört sedan 1537 
- 

lyckades sprida över hela Spanien. Det först-
nämnda året hade hon rymt från Inkarnationsklostret i Ävila, vilket tillhörde den
gamla s. k. skodda karmelitorden medan hennes reform, vars första kloster var S:t

Joseph i Åvila, kom att kallas den oskodda eller barfota grenen, som en symbol
på den strängare regim den återgått till.

En bok av detta slag, som förenar skildringar av platser och byggnader med försök
till psykologisk penetrering av individer vilkas liv förknippats med dessa lokaliteter,
fu långt från ovanlig, speciellt i anglosaxisk litterarur. I Teresas fall är det mycket
som talar för denna metod, inte minst emedan sä mätga av de platser miss Hamilton
skildrar, Avila, Medina del Campo, Toledo, Salamanca, Sevilla, Alba de Tormes osv.,

är sig lika och deras konvent och palats än i dag står som de gjorde då helgonet
besökte dem. Hennes minne är starkt levande i dem alla, medan de på sitt håil kastar
ljus över hennes personlighet. >Om Ni ser Kastilien kommer Ni att lära Er att förstå
vfua helgon!> Id6n, såsom en spansk präst uttryckte det och som citeras av föfi.atta-
rinnan, nämligen att en begåvnings utveckling beror också på sådana faktorer som
omgivning och klimat är ju så sann, att den verkar banal 

- 
man behöver bara

tänka på sådana av vårt eget lands diktare som Ola Hansson och Selma Lagedöf
m. fl. Ej heller den stora Teresa förstår man fullt om man icke tar med i beräk-
ningen hennes ,hispanidad" 

- 
en f. ö. tråkig neonationalistisk term. llennes "spansk-

het" röjer sig i den ödmjuka stolthet, varmed hon i sin självglömska säkerhet som
en anrik hidalgo-dotter närmar sig Gud likt en hovdam majestätet, och i den säll-
samma blandning av visionär mystik och praktisk realism, vilken 

- 
för att citera

en samtida preiat 
- "gjorde henne tiil en stor kvinna i allt som rörde denna väil-

den men än större i allt vilket tillhörde den kommande". Han hade rätt, men en
annan prelat kunde inte haft mera orätt då han, sedan han mött hennq utbrast till
sin omgivning: >Ni sade mig att jag skulle råka en kvinna. Men jag har mött en
man och vad mera är en mans man.>

Ty den stora Teresa var kvinnlig ända intill roten av sin varelse, och det var iust
denna kvinnlighet som medverkade till hennes unika storhet, emedan den gjorde
hennes så nyanserat och fasetterat mänsklig, att de samtida manliga spanska helgo-

om man undantar Juan de la Cruz 
- 

förefaller blekt skugglika bredvid
denna frodiga spanska marona med hennes alltid deltagande, av kädek brinnande
modershjärta som inte uteslöt världsklokheten hos en högboren dam 

- 
denna stränga

asket, vilken förstod glädjens betydelse till den grad att hon inte drog sig för att
spela på pipa, knäppa kastanjetter eller t. o. m, dansa en fandango för att muntra
upp sina nunnor. Mitt i hennes djupa mystikerväsen dyker också ibland upp en
genomskådande ironi som är mycket kvinnlig, även den, i sin moderligt överseende
hunor, som då hon skriver till ett av sina kloster, vaf,s systrar är mycket rädda för
några jesuiter vilka anmält sin ankomst: >Sätt Er ned och hitta på en massa frågor
att göra dem, ty för sådant är dessa herrar mycket svaga).

Många sådana smådrag livar upp skildringen och gör Teresas vardagsväsen levande
för oss, även om hennes andliga skickelse knappast kommer så i förgrunden som
man helst sett. Författarinnan har en stark känsla för atmosfär och en dito förmåga
att förmedla till läsaren syner, stämningar, ljud och färger men också känslor, radi-
tioner och tänkesätt från det f.jfunn f.örgängna. Hon kastar genom denna talang en
sorts förtrollningsnät över en som gör aft man villigt följer hs6ns 

- 
men sedan

liksom vaknar upp med en känsla 
^v 

att ha missat något mycket väsentligt, en undran
om allt detta har intimt sambaod med den sanna och verkliga Teresa. Är dessa plat-
ser, detta Toledo, detta Ävila och de andra orterna, sorn var skådeplats för hennes
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visioner, arbetsplatser för hennes stora mystiska verk, kanske bara hägringat fram-
kallade av miss Hamiltons estetiskt devota temperament?

Läser man hennes skildring såsom undertecknad gjorde samtidigt som jag läste

om igen tägra av den framlidne store Teresaexpertens, professor Ällison Peers
verk, q. ex. Tbe hand'book to tbe Lile and. Times of St. Teresa and' St. Jobn of tbei

Crorr, (Londoi rg14, Burns & Oates), ett vetenskapligt minutiöst arbete, skrivet i
en flärdfri men genomskinlig stil, genomandat av den djupaste kunskap om och
förståelse för den heliga Teresas andliga ertitet, säger man sig att Elisabeth Hamiltons
bok med alla dess förtjänstet ifråga om atmosfärisk stämningsverkan och den este-

tiska tillfredsställelse denna bereder läsareo, dock förfelar en djupare verkan genom
sin brist på ödmjukhet och disciplin. Hon födorar allt för ofta liksom både sig själv
och sitt objekt i et mängffugad dimma av gissningar. Man önskar att eftersom Tere-
sas gamla Spanien dock är så väl känt, inte minst genom Ällison Peers och Benedict
Zimmermans och andras arbeten, fötfattarinnan velat använda sin tillgivenhet för
helgonet till att skildra de former under vilka livet na leves i de gamla mans- och
kvinnokloster, vari hon en gäng ingöt sin brinnande andes låga, om xh bar den
ännu brinner? Om boken haft karaktär av en sorts bilaga till en mera exakt och
systematisk skildring av Teresas av Spanien liv och gätning, främst rcm mystikdik-
tare och realistisk organisatör av den stora karmelitreformen, givande bägge aspek-
terna bakgrund och färg, skulle denna fantasirika skildring ha vunnit en hel del som
den nu födorat genom sina litet väl facila resonemang över helgonets undervisning
om bönens och kontemplationens väsen och de djupare konsekvenserna av hennes
reform.

Några små faktiska misstag här och var hör ihop med faciliteten. Det var t. ex.
inte Graciån, den briljante unge provincialen av Ändalusien, föremålet för Teresas
beundran och kätlek, vilken hon lovade att lyda i allt (som inte täcktes av hennes
föregående löften), som bjöd henne att bränna upp manuskriptet till sin parafras
över Den Höga Visan >Kärleken till Gudu, utan dominikanern Diego Yanguas, vil-
ken under en tid var hennes biktfader och ansåg detta ämne inte vara passande för
en kvinna att behandla. Denna glimt av det urgamla manliga förnekandet 

- 
i teo-

tin 
- 

av kvinnan som en självständig religiös varelse, lika ensam inför Gud som
mannen, verkar ju särskilt grällt här, eftersom det gällde en sådan andlig titan som
Teresa. Ått miss Hamilton går förbi det sällsamma perspektiv det öppnar ända fram
till våra dagar 6öwänar dock föga i hennes ganska utåuiktade skildring. Men boken
öppnar estetiskt och historiskt sett många andra dörrar till tankeutflykter och id6-
associationet för därtill lämpade läsare. Det åt et av dess förtjänster och gör att den
trots allt kan rekommenderas, i synnerhet för den vilken läser för sitt nöjes skull
men ändå önskar en närmare kännedom om ,Den stora Teresau, som ofta förväxlas
med ,den lilla Teresar, det älskliga unga franska r8oo-taleshelgonet, Theröse av
Lisieux. Men i fråga om Teresa av Avila kanske något av t. ex. Peers många verk
då samtidigt borde användas som regulator!

Anna Lenah Elgström

89



Lirteratur

Peter Schindler: Maria-
Bogen. Köpenhamn 1962, Frost-
Hansens. Dkr z6: 5o.

Som ,en högst ovanlig bok" presen-

terar förlaget monsignore Peter Schind-
lers senaste litterära alster, och man kan
instämma. Boken är ovanlig redan av det
skälet att det rör sig om något så sällsynt
här i Norden som er votivgåva till rDei-
parae Virgini 

- Jungfrun Gudaföders-
kanr, något så ovanligt och sällsynt, att
det måste motiveras genom tre förord;
det första "till konvertiter 

- 
och i öv-

rigt till alla katolikerr, det andra ntill
helt vanliga kristoa inte vet vad
de skall protestera motu och det tredje
>tiil protestanter 

- 
som verkligen pro-

testerarE.
I dessa förord sägs visa och kloka ord

beuäffande de olika attityderna gentemot
kyrkans Mariologi och om det rätta sät-
tet att foga in vördnaden för Herens
moder i det kristna ros- och fromhets-
livets sammanhang. Enbart detta gör bo-
ken värdefull och läsvärd.

Detsamma gäller inledningen. Där
t^ar iörf.. om rMaria-tragedin>, att r'den
välsignade bland kvinnor', som födde
Frälsaren, inte blev den samlande gestal-

ten bland de kristna fast hon själv är den
första i kyrkan, den äldsta urkristne, den
första som blev frälst". Där försöker förf.
vidare att markera >Maria-gtänsenn mel-
lan ett för mycket och ett för litet, som
fuamttäder både geografiskt och litterärt.
Där analyserar han vanskligheten med att
Mariologin visar sig vara "en olöslig
uppgift", så till vida som det blir svfut
att nu i efterhand skarpt skilja mellan
Guds uppenbarelse i kyrkans lära och de
många uttryck och skepnader den fått i
folklig tro. De vanskligheter som läsarna
med sina olika kynnen och traditioner vål-
lar 

- 
läsarna framför allt uovanför den

förut nämnda Maria-gräosen, ja, t. o. m.
ovanför religionsgränsen, 

- 
är förf. lika

medveten om.
Vad nu framställningen i själva boken
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beträffar, kan vi inte göra något bätte
ät att ge förf. ordet; ingen kan meta
locka till fortsatt läsning än han.

>Denne Bog vil visselig ikke saare

nogen af de smaa, selvom de ofte saarer
os andre, er ulydige mot Paven og kom-
promitterer Maria overfor udenforstaande

- 
r,aa, de faar den neppe at se: de vil

blive advarede 
-, 

den vil end ikke knuse
nogen Gipsfigur, men i Stedet forcre Be-
sidderen en haandsnittet Statuette af lue-
forgyldt og polykromeret Egetr€; den vil
gerne aflegge Vidnesbyrd for hver den,
der vil hpre det, om Kirkens Tro og
Praxis angaande Maria i Fortid og i Nu-
tid; den vil ikke vere en Lrerebog, bare
et omfattende Omrids i Form af Essays,

der ligeligt sigter paa .&mnet og p 
^Lrseren; den vil ikke vere noget For-

svar, for her er intet at forsvare, men
g€rne en Forklaring, hvor mangt og me-
get, der er Selvfplgeligheder for andre,
forklares for dem, for hvem det er alt
andet end selvfglgeligt. Jeg angiver ingen
Speciallitteratur, men tror at have benyt-
tet den Del af den, som er vesendig 

-enhver Prest kan jo opgive Interesserede
Bgger om Detaljer, Skriftstederne cite-
rer jeg fuldtud (da de ferreste gider slaa
dem efter) og da i egen eller anden paa-
lidelig Oversattelse.r

>Första delen handlar om vad vi kan
veta om Marias liv, varifråo vi vet det
och vilken säkerhet det har: Maria-
leana.d',

Åndra delen berör de problem som
detta liv har rest för de kristna och hur
de blev lösta:. Maria-mysteriet.

Tredje delen föresätter sig att efter-
forska, när och på vilket sätt Maria-
andakten uppstod hos kyrkan och folket,
och vilka former den antog från sin upp-
komst fram till våra åagar: Maria-aörd.-
nadem.

Ett tillägg ger de mest brukade tex-
terna för denna dyrkan.,

,Om jeg ttot, at denne Bog bliver
bedre end de andre? Neppe, men den
bliver anderledes! u 

- 
Detta är sant, och
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på samma gång den bästa rekommenda-
tionen för alla Schindler-vänner och den

bästa lockelsen, vill vi tro, för andra som

ännu inte gjort hans ovärdediga bekant-
skap. Men 

- 
vad som är det viktigaste

och mest värdefulla i detta sammanhang

- 
denna bok är en i allt värdig votiv-

gäva till Herrens moder och på samma
gäns er dytbar skänk till Nordens
kristna.

JG

Sorn sökte d.e Gad.. Svenska dik-
ter om tro och wivel valda och
kommenterade av Rune Pär
Olof sson, Stockholm 1962,
Norstedts. Kr. z5:. 

-.
Antologier av religiös lyrik har publi-

cerats åtskilliga gänger i vårt land, men
kanske ingen så ambitiös och väl genom-
tänkt som komminister Rune Pär Olofs-
sons bok. Titeln Sorn sökre d.e Gud. hat
han hämtat ur en dikt av den fine skal-
den Lars Englund:

Länge står vi vid fönstret och ser

hur strålkastarnas stora fingrar revar och
söker 

-Klar kväll. De irrar och stannar,
Septemberrymd.
De irrar och har som sjuka händer ingen

Som de sökte Gud 
- -t:

Olofsson har valt sådana dikter som

kan sättas i relation till Trosbekännelsen.
Det religiösa motivet har varit det avgö-
rande vid urvalet; hur diktaren sedan

ställer sig till ämnet har haft underord-
nad betydelse. Också rena förnekare så-

dana som Artur Lundkvist har tagits med,
eftersom hädelsen för Olofsson är en form
av religiös bekännelse. Antologien vill
spegla diktarnas sökande efter Gud. Åt
den rena trosvissheten har han därför inte
lämnat någon plats.

Motiveringen för urvalät kan diskute-
ras, rnen de dikter han tagit med förefal-
ler representativa för antologiens syfte.

Flera av diktarna tillhör kristna samfund

- 
östen Sjöstrand, Ingemar Leckius,

Ånders Frostenson och Bo Setterlind är
alla väl representerade. Huvuddelen av

de nära femtio diktarna brottas med
kristna trosföreställningar, äver. om de

flesta inte är kristna i biblisk mening.
Med glädje återfinner man nägra av Nils
Ferlins enkla Kristusdikter liksom också

Karl Vennbergs frätande drift med den
oergagerade och till intet förpliktande
vanetfon.

En synpunkt i boken är särskilt inaes-
saot. När Ragnar Jändel år r9z8 rfigav
ett urval av Religiös nutidslyrik, konsta-
terade han att den kämpande dikten med
Gud 

- 
och inte Kristus 

- 
s66 dgj

centrala var typisk för flera av dåtidens
unga diktare. Fullt så klar år inte bilden
i dag. Det förefaller sålunda som om
Kristus blivit en central gestalt för flera
av vår tids skalder. Också diktaren umed

huden ärrig av bittra trosstrider', säger

Olofsson lägger ner vapnen för barnet i
krubban. Ibland uäder också Maria i cen-
trum. Olofsson uttrycker sig försiktigt:

"Kanske konsten här fyller ett tomrum
i vår maskulint markerade lutherdom. Om
prästerna tiger skall måhända konstnä-
refna ropa.,

Olofssons bok är utomordentligt vac-

kert illustrerad av Håkan Engström och
ger inblick från en delvis ny sida i vfu
intressanta moderna lyrik.

A.Å-s

Fri hyrka? Falköping 1962,
Frikyrkliga Studieförbundet. Kr.
16: 

-.
Boken innehåller ätta bidrag till den

åter aktuella debatten om oförhållandet
mellan stat och trossamfund i vårt land>.

"Trossamfundo och inte >kyrka" heter
det i förordet. Det betyder redan ett ställ-
ningstagande mot det nuvarande syste-

met med Svenska kyrkan som officiell
)statskyfkar.

Ehuru det mesta som anförts för och

9t
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emot detta system är av f.öga intresse

från katolsk synpunkt, kan det är.dl vara
nyttigt aa plocka fram några detaljer.

Nyrdgt för varje katolik, som är
svensk medborgare, kan det lvata att ta
del av rektor Olle Engströms bidrag
om oStaten och trossamfundenr, dvs. om
situationen dem emellan enligt svensk

lag och om de organisatoriska band som
existerar mellan statligt och kyrkligt.

Vad Svenska kyrkan beträffar summe-
m fötfattatet så här: >Staten utövar ett
betydande inflytande över kyrkan genom
regeringen som kyrkans högsta organ,
genom ämbetsverken som handlägger
kyrkliga frågor och genom riksdagen,
som lagstiftar och ger beskattningsrätt.
Den positiva innebörden av denna statens
medverkan är kanske främst ett mycket
betydelsefullt ekonomiskt stöd för kyr-
kan, markering av kyrkans karaktär av
rikskyrka (inte bata skilda stiftskyrkor)
samt slutligen det offentliga erkännande,
den sanktion, sorn kyrkan genom sin
samverkan med staten får och de positiva
följdverkningar, sorn eventuellt kan bli
därav." (s. aa).

De fria samfundens ställning till sta-

ten sammanfattas sålunda: ,De har fulla
rnöjligheter att själva bestämma i alla
frågor som rör samfundens liv, underkas-
tade endast de bestämmelser, som gäller
för alla medborgare i vårt land (t. ex.
genom ordningsstadgan). Endast på några
få punkter har en direkt reglering skett.
Det statliga och kommunala bidraget till
samfundens verksamhet är i stort sett be-
gränsat till studiearbetet och vissa former
av ungdomsarbetet> (s. 4z).

Iotressaot är ett ställningstagande från
Lewi pethrus, sida _ >pingsuörelsens
grand old manr 

- 
som anförs med gil-

lande av John Nilsson i hans bi-
drag "Svenska kyrkan i fortsatt förbin-
delse med staten?' Lewi Pethrus har
ovägrat acceptera vissa frikyrkoledares
politik, men i stället så mycket starkare
understrukit vikten av att statskyrkan just
för det religiösa livet i vårt land och till
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de 'fria' religiösa samfundens fromma får
bestå. Troligen har han också rört vid
någonting trots allt centralt, när han plä-
gat tillägga statskyrkan redan såsom

symbol en eminent vikt. Det år ett kapi-
tel, som inrymmer mycken folkpsykologi,
och som kunde vara vårt en närmare
genomgångo (s. rr5).

Förvisso. Lewi Pethrus tänker här
uppenbarligen inte i kyrkopolitiska kate-
gorier, son gäller bevarandet av en

"maktposition", vilket John Nilsson där-
emot inte syns vara helt främmande för,
då han fortsätter:

"Vidare visar uwecklingen, att skils-
mässan mellan stat och kyrka befordrar
en romersk infilration. Det betyder inte
bata, att det bästa i romersk katolsk
fromhet ger sig tillkänna, men att också
fruktansvärda medeltida id6er lever upp.
Såvia man kan förstå av modern romersk
propaganda i Sverige, räknar man på det
hållet det nuvarande statskyrkosystemet
såsom ett av de allvarligaste hindren för
ett framgångsrikt katolskt korståg mot
Norden 

- 
samtidigt som positionerna i

Frankrike, Italien etc. håller på att lalla
sönder.,

Ätt man verkligen kan skena iväg med
sådana gamla klich6er i en så illvarlig
fräga. Om han hade förstått någonting av

situationens verkliga innebörd, skulle
han också ha förstått, att det här rör sig
om kristendomens existens i landet. För
oss är frågan om urometsk propaganda"
först och främst en fuäga om själavfud
och bevarande av den kristna tron. Ett
helt sekulariserat svenskt samhälle bery-
der den tänkbart sämsta miljön för all
kristen tro och allt kristet liv. Frågan
borde därför f& alla ansvariga kristna
vara den: Yad gagnar mest för att för-
hindra deaa totala avkristnande? Har
Svenska kyrkan möjlighet och kraft aa
bevara det religiiisa arvet och effektivt
driva mission i sina egna led (ty sanoer-
ligen behövs där missionsarbete)? Eller
måste andra träda emellan och göra det?

]G
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Edith Stein: Die Fraa in
Ehe nnd Beruf. Bildungsftageo.
Herder-Biicberei r29. Freiburg
r962, Herder. DM z: 5o.

Som mor i hemmet eller i det offent-
liga livet eller bakom stilla klostermurar,
överallt måste kvinnan vara Guds tiånare,

"Magd des Herrnu, liksom Guds moder
i alLa lä.gen av sitt liv var det. >Ein
Ebenbild der Gottesmutterr, uein Åpostel
des göttlichen Herzensr, under sådana

betingelser skulle varje kvinna förverk-
liga sin kvinnliga kallelse sak samma un-
der vilka förhållanden hon levde och vil-
ken verksamhet som till det ytue fyllde
hennes liv.

I föreliggande bok oDie Frau in Ehe
und Beruf" erbjuds läsaren ett urval av
Edith Steins studier över kvinnan och
hennes stora ansvar. Edith Stein, pedago-
gen, psykologen, filosofen och karmelit-
nunnan Benedicta, hör till de stora
kvinnogestalterna i vårt århundrade. Som
karmelit i Köln nådde hennes religiösa
liv sin fulländning som en åt Gud helt
hängiven, helt vigd brud. Då kriget lam-
slog Europa och judeförföljelserna i
Tyskland skärptes, måste syster Benedicta,
som var av judisk börd, lämna Köln och
bege sig till karmel i Echt i Holland. Då
häktningsordet av alla icke ariska med-
lemmar i holländska kloster kom, blev
även syster Benedicta häktad och den 9
aug. 1942 gick hon sitt öde till mötes i
Äuschwitz.

Edith Steins inresse för kvinnans öde,
hennes erfarenhet av undervisning och
hennes djupa människokunskap gjorde
henne väl skickad att belysa kvinnans
ställning som maka och mor, i förvärvs-
arbete och som ansvarig medlem i folk-
gemenskapen och som ordenskvinna. Hon
söker också klargöra den offentliga me-
ningens, statens och kyrkans ställnings-
tagande till kvinnans natur och bestäm-
melse.

Kvinnan är oumbärlig för ungdomens
fostran både inom och utanför familjen,

för Lädeksverk i den väddsliga och
kyrkliga församlingen; hon är kallad att
inom de mest olikartade verksamhetsom-
råden bära trons och kädekens ande in
i hjårtana och att med denna ande hjälpa
till aa forma det privata och offentliga
livet. Kyrkan behöver oss, säger Edith
Stein, dvs. Gud behöver oss. Han har
skänkt oss nåden att göra oss till lemmar
i sin mystiska kropp och vill bruka oss

som sina levande lemmar. Väl har Gud
gjorc skillnad mellan man och kvinna
genom att ge prästadömet åt sina apost-

lar. Men i sin kärlek kände och känner
han ingen skillnad. Hans nådemedel står
till förfogande för alla kristna.

Ett äkta kvinnoyrke fu tarje yrke, i
vilket den kvinnliga själen kommer till
sin rätt och som kan formas genom den
kvinnliga själen, vars innersta formprin-
cip är kärlek, sådan den kväller fram ur
det gudomliga hjårtat. Den kvinnliga
själen vinner denna formprincip genom
den intimaste anslutningen till det gu-
domliga hjärtat i ett eukaristiskt och li-
turgiskt liv.

Det har ju ofta diskuterats huruvida
somliga yrken skulle vara förbehållna
männen och andn kvinnorna; Edith
Stein menar, att man ej kan dra en be'
stämd gräns utao att en delning ges av
sig självt. Ett hälsosamt samatbete mel-
lan könen i yrkeslivet skulle först vara
möjligt, då båda var medvetna om sin
egenart och drog de praktiska konsekven-
serna därav. Gud skapade människorna
till man och kvinna och båda till sin av-
bild. Först den rent uwecklade manliga
och kvinnliga egenarten ger den högsta

uppnåeliga Gudsavbilden, det starkaste
genomträngandet av hela det jordiska li-
vet med gudomligt liv.

Ått tillhöra och tjäna Gud i hängiven
kädek är varje kristens kallelse. Kristi
efterföljd leder till uppfyllande av den
ursprungliga mänskliga kallelsen att i sig
ftamställa Guds bild.

Boken utgör ett gott urval av Edith
Steins föredrag och essäer och med stort
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intresse lär man känna en andligt käm-
pande nutidsmänniska, som genom sitt
skarpa intellekt och utifrån sin stora reli-
giösa erfarenhet belyser våra nutida pro-
blem och alldeles särskilt då kvinnans.

Hn

Linköpingsbiskopen Petrar Be-
dicti's aisitationsbok. Utgiven av

K. H. Johansson. Lund r9j4.
Rekvireras fu. f.öfi.., Kalmar. Kr.

Visitationsprotokoll brukar sällan vara
någon uppbygglig läsning. O{tast har
den kyrkliga myndigheten varit wungen
att gå till rätta med missbruk och oseder,
och det är minnet därav som blir kvar
i dessa urkunder, medan det som hör till
vardagens lugna och normala liv gärna
blir bortglömt eller måste få andra ut-
uyck. I Vadstena landsarkiv finns dock
en handskrift, känd under namnet Petrus
Benedicti's visitationsbok, som helt skil-
jer sig från andra urkunder av denna
kategori. Den stammar från Linköpings
stiftsarkiv och upptar redogörelserna för
de visitationer som biskoparna Perus
Benedicti och Jonas Kylander förrättade
i Linköpingsstiftet under tiden r59o till
r623.

Denna handslrift verkar i förstone inte
att vat^ någon särskilt intressant bok. En
torr uppräkning i stereotyperad form av

inventarier i kyrkor och prästgfudar, av

de eventuella tillgängarna i kyrkokassan
och så en liten rad om prästens namn och
datum för hans tilluäde. Men insatt i
sitt kyrkohistoriska sammanhang får den
stor betydelse. Dessa visitationer var ett
uttryck för en målmedveten och nödvän-
dig strävan att återuppbygga den kyrLliga
organisationen och det kyrkliga livet ute
i socknarna efter reformationsårhundra-
dets skiftande och ofta motsatta perioder.
Och för den som rätt förstår att läsa dessa

nyktra och enahanda notiser ger de en
viss föreställning om det kyrkliga livet,
inte minst i dess liturgiska form, så som
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det kunde gestalta sig vid r5oo-talets
slut.

I så gott som alla kyrkor förekommer
ett rökelsekar. Det är givet att man inte
därav utan vidare kan sluta sig till att
incenseringen var ett levande bruk änou
ffe generationer efter rreformationens
införande". För att påstå detta måste man
i den mån det är möjligt kunna kontrol-
lera genom uppgifter i kyrkornas räken-
skapsböcker. Men om man tänker på hur
snabbt förbrukningsartiklar som inte
längre används i regel förfars och för-
svinner verkar det inte otroligr att bru-
ket av rökelse fortfarande 

- 
årtiondet

efter Johan III:s Röda bok 
- 

var en
levande liturgisk sed. Detta är nu bara en
liten detalj. Men det sagda gäller, och i
högre grad, om andra av uppgifterna i
denna visitationsbok. överallt förekom-
mer mässklädsr 

- 
efla flera uppsäa-

oingar 
- 

>med alla tillbehör", det vill
säga stola, manipel, velum och bursa.
De var visst inte alla gamla och slitoa
utan kunde vara uonde och goder, rent-
av nya och, som i Vreta, skänkta av
>Kongligee Majestäät". Särskilt intressant
är vad man får veta om bokbesåndet i
kyrkorna. Medan alla kyrkor kan upp-
visa åtminstone någon av de medeltida
liturgiska b&kerna, ett missale, eft ma-
nuale eller ett officiale, ofta flera av dem,
finns det sådana som inte har tägra av
de bcjcker som kom med reformationen,
inte ens den nya handboken. Den svenska
bibeln börjar uppträda mer och mer,
samtidigt som man finner, helt visst i
bruk, de olika sångb<ickerna som gra-
duale och antifonale. Landsarkivarie Sand-
berg har i sin avhandling visat att, åt-
minstone beträffande Linköpings stift,
den stora och systematiska förstörelsen
av medeltidens liturgiska bocker inte
satte in förrän i början av r6oo-talet.

Denna handskrift befinner sig i täm-
ligen dåligt skick. Men den är samtidigt
av mycket stor betydelse för såväl kyrko-
historien som för hembygdsforskningen.
Man hälsar därför med tillfredsställelse
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denna utgåva, på ett synnerligen förtjänst-
fullt sätt ombesörjd av fötre lektorn i
Kalmar teol. dr K. H. Johansson, sorn

även givit den en värdefull inledning.

A, Rask

Nicolaus von Cues:. Vorn
aerborgmen Gott, V om Gottsacben.
Von d.er Gotteskindscbaft. Över-
sättning med inledning av Johan-
nes Peters. Freiburg 1956, Herder.
DM 3:5o.

Det är alltid tråkigt med böcker som
man inte förstår. Man lägger dem gätna
åt sidan, och det ofta med rätta, och säger
att det var ingenting att läsa. Men vissa
kan man inte avfårda så lätt, därför an
de inte lämnar en någon fred. Man är
inte färdig med dem, trots allt.

Till det slags börcker hör tre små skrif-
ter från medeltidens slut med de loc-
kande tidarna: Om den dolde Guden,
Om gudssökandet, Om barnaskapet i
Gud. De är skrivna av kardinalen Niko-
laus av Cues välkänd från kyrkohisto-
rien som en av den tidens mest inflytelse-
rika kyrkopolitiker, men även som en av
dess största tänkare.

I den första av dessa skri{ter mediterar
författaren på fromhetslivets plan över
ett tema han som filosof tidigare hade

spekulerat över i sitt huvudverk: De d'octa

ignorantia, Om den lärda ovetskapen.
Sanningen blir ett essentiellt och existen-
tiellt helhetsbegrepp, coincid.entia oppo-
sitorum, omfattande allt som är. Den
människa är därför rent av från sina sin-
nen som tror sig veta något. Aldrig nå-
gonsin kan man nå botten av denna san-
ning, eller med andra ord, aidrig någon-
sin kan man upphöra att söka den. Men
det är Gud som är denna sanning, ty
han är alk i alla, rättare sagt allt i >all-
tetr, vilket Nikolaus av Cues helt visst
inte tolkar på ett panteistiskt sätt. Gud är
inte >något", ty han är inte begränsad,
utan just den från vilken allt, som kan

betecknas med begränsningens rnågotu,
får sit vara och sitt väsen. Religion, läser
vi i den andra av dessa skrifter, fu där-
för det ständiga gudssökandet. Detta bott-
rar i d.esiderium, människans medvetna
och affektiva längtan att aara i sanningen,
en längtan och ett behov som spontant
föder tillbedjan. Gud upplåter sig i ett
personernas möte endast för den som sö-

ker honom utifrån sådana förutsättningar.
Men den mänskliga anden är en obild"
av det aliomfattande ijus som Gud är.
Därigenom har den fått sio inriktning
på Gud. Människan måste därför inte
blott söka Gud i längtan och tillbedjan
utan också ta emot honom i kärlek och
ödmjukhet. Detta är vad Nikolaus av
Cues i sin tredje skrift kallar "barnaska-
pet i Gud>. Med detta menar han ingen-
ting annat än den gamla kristna läran
om och etfarenheten av att bli >gudom-
liggjordr, vad grekerna kallade >theosis>

och latinarna udeifactior. I den uo som
är ,andens vilau, grundad på kädeken,
det vill säga viljan till sanningen, ligger
hos människan förutsättningen till detta
barnaskap.

Vulgatan talar på ett ställe, filologiskt
oriktigt, i sak inte helt felaktigt, om
Israels Gud som ,Deus absconditusr, en

fördold Gud. Den rnan, vars filosofiska
huvudverk hade handlat om docta igno-
rantia, alltsedan fornkyrkan ett välkänt
begrepp, sammanfattar i dessa tte små

skrifter sitt livs visdom. I mångt och myc-
ket präglad av sin tids filosofiska skepsis,

inte så olika vår egetr tids, ger han på
sitt därav ffugade språk uruyck åt en

traditionell, kristen erfarenhet av männi-
skans förhållande till levande Gud. Trots,
kanske tack vare, sin starka intellektua-
lism tillhör han som fromhetstyp den
affektiva skolan. Intellektet uttömmer väl
sitt föremåI, men har också ea mycket
begränsat sådant därför att det självt är
så begränsat. Viljan däremot, det vill
säga kdrleken på modernt språk, behöver
inte klart fatta sitt objekt, men finner
heller inte sin gräns när dess föremål dr
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gränslöst, därför att den är människans
egentliga evighetsdimension,

Väl skulle man önska, att den medel-
tida kardinalen på ett enklare sätt hade
sagt vad han ville säga. Man minns onek-
ligen ofta orden om det dunkla sagda
och det dunkelt tänkta. Men måhända
var det inte så svårt för den gustavianske
biskopen på östrabo att tänka klart.

A. Rash

Aage Bertels en: Oktober
43. Göteborg 1962, Zindermans.
Kt. zz:5o, inb. 27i50.

James Matthew s: Azi-
kwelua. Malmö 1962, C-,avef.ors.

Kr. 19:25.

Säkerligen minns många ännu vad som
hände i Danmark på hösten 1943.
Gestapo satte igång en väldsam nzzia,
isom skulle bli upptakten till en allmän
deportation av de danska judarna. Inför
detta hot organiserades snabbt och spon-
tant en hjälpaktion och mer än 6 ooo ju-
diska män, kvinnor och barn räddades till
Sverige. Det berättades om dramatiska
resor över Sundet i skydd av höst-
mörkret. Men hur det hela egentligen
gick till visste vi i allmänhet inte så
mycket om.

Bland dem som deltog i arbetet var
Äage Bertelsen. Han blev ledare
för deo s. k. Lyngbygruppen och stod så-

ledes mitt uppe i händelsernas centnrm.
Efter krigsslutet skrev han ned sina min-
nen från de hektiska veckorna. Hans bok
blev en succ6 i Danmark och den utgavs
därefter i skilda delar av världen. Nu
har turen kommit till en svensk översätt-
ning.

Bertelsen berättar utao att onödigtvis
höja rösten eller krama detaljerna på
spänning. Han är saklig på gränsen till
pedanteri. Men ändå har det blivit en le-
vande, i bästa mening gripande bok. Det
som faktiskt hände har sin egen drama-
tik. Det behöver ingen litterär fätgsått-
ning. När man slutar läsningen har man

s6

upplevt ett stycke äkta chosefri med-
mänsklighet, förmedlad av en omdömes-
gill och sober författare.

Bertelsen säger, att Lyngbygruppen
praktiskt taget saknade alla förutsätt-
ningar för sin självvalda uppgift. Det
vat inga experter på underjordisk verk-
samhet, som samlades natten till den 2
oktober 1943 f.& att planera räddnings-
arbetet. De hade ingen kännedom om
kusten, ingen sjövana, inga kontakter
med fiskare eller skeppare, inga pengar
att bet^la med, ja inte ens en liten jolle.
Deras enda tillgång var viljan att hjälpa-
Läsaren kan tillågga, att både gruppens
medlemmar och dess ledare tydligen hade
en stor poftion civilkurage, en i krigs-
tider icke föraktlig dygd, och naturligt-
vis en hel del tur. Det hör nästan undan-
tagslöst till förutsättningarna för 

^ttidealisters äventyr av detta slag skall
lyckas.

Bertelsens bok ger mänga olika slag av
upplevelser. Man har hjärtligt roligt åt
det eleganta sätt varpå Gestapo lurades:
>Världens effektivaste och grymmaste po-
lismakt" behandlas ibland av Lyngby-
gruppen som en samling landsortspoliser
med de grå cellerna påfallande glest pla-
cerade på hjärnbarken.

Man kan också läsa boken som en
skildring av ockupationstidens vardag, där
en del människor fortsatte att \ntt tat\r-
liga och småaktiga medan andra mognade
till medmänskliga insatser av hög valör-
Hela räddningsaktionen byggde på för-
troende och samverkan och det är nästan
fascinerande att se, hut den goda viljan
utlöste aktivitet och konstruktiv fantasi
så att det mesta fungerade trots att orga-
nisationen egeritligen var ganska brist-
fällig. Pengar kom. Bilar dök upp ur
mörkret i det rätta ögonblicket. Ritar för-
svann ut i natten över Sundet.

Men bokens väsentligaste behållning
ligger naturligtvis i de ögonblicksbilder,
som läsaren får av de förföljda. Den skar-
paste profilen har de ortodoxa judarna,
för vilka Lagen och Israels gud är en le-
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vande realitet även när de ligger gömda i
en lada klockan wå på natten och väntar
på att flykten skall börja. >När jag låg
d?ir och lyssnade till dessa människors
lugna andetag, tyckte jag mig känna att
de förvaltade en skatt vilkens värde inte
kunde mätas av oss andra, och som de
kanske inte helt och hållet själva var
medvetna orn 

- 
en från deras gammal-

testamentliga förfäder, genom judarnas

hela blodiga historia nedärvd samhörig-
het i tron och sammanhållning i hoppet,
en gemenskap, som skänkte dem trygg-
het i livets alla skiften. Denna vetskap om
att tillhöra det gemensamma bet abot,
fädernas hus, det utvalda folkets stora fa-
miljegemenskap, är brännpunkten i ju-
dendomen och i den enskilde judens själ.u

*

Om förföljda människor berättat även
sydafrikanen James Matthews i sin
novellsamling Aziktaelwa. Författaren är
några och trettio år. Han började som
tidningsgrabb och blev senare kontorsbud
i Cape Times för att så småningom ,avan-
cera) till nattelefonist vid samma tidning.
Här möter vi således det unga Afrika,
som inte bara lider under apartheid utan
även har kraft och resurser att oroa värl-
den genom att blotta sin nöd för oss.

När James Matthews berättar om afri-
kaner, arbetar han naturligtvis med ett
ovanligt tacksamt stoff. Hans noveller är
rapporter om människor, som resignerat,
lider, hoppas eller otåligt väntat att Iä
leva ett liv utanför stängslet Därmed blir
novellerna inlägg i en debatt, som enga-
gerar människor över hela världen. Han
kan räkna med millioner läsare, som hål-
ler tummarna för honom, och många kri-
tiker, som är beredda at se något genialt
även i en medelmåttig historia.

Att man läser Matthews noveller ned
erlg gerat intresse beror väl i första hand
på att de är nutidsdokument. Här får man
verkligen en livsnära kontakt med det
unga Åfrika, som hoppas, längtar och
drömmer. Men även mätt med våra van-
liga mått har James Matthews resruser.

Han är en god berättare, som förbluf-
fande väl kan mejsla fram små konswerk
ur sina plågsamma upplevelser. Även om
han inte fu genial behöver han ingen väl-
menande reklam för att kunna stå på
egna ben som en läsvärd författare.

SL

C. H. Martling: E*ropeisk
kykogeografi. En orientering.

;t;:.Ont- 
re6z, Diakonisryrel-

Doc. Martling säger i förordet till sin
bok, att man i det kyrkliga studiearbetet
länge saknat en kortfattad redogörelse för
den europeiska kyrkogeografin. Därför
har han samlat nägra föreläsningar i äm-
net och utgivit dem i utvidgat skick. Han
säger sig vara fullt medveten om, att de

inte ger en fullständig presentation av
ämnet.

Detta försök är lowärt, i synnerhet
som boken inte bara innehåller en kyrko-
geografisk översikt över alla europeiska
länder, utan också ger en kortfattad be-

skrivning av de olika kyrkosamfunden.
Därmed utgör boken med sin redogö-
relse för de viktigare kyrkornas egenart
och organisation också en elementär
handledning i europeisk kyrko- och kon-
fessionskunskap.

Tyvärr är vi inte helt och hållet säkra
pä, att framställningen av den katolska
kyrkan och katolicismen är skriven en-

bart utifrån objektiva och vetenskapliga
synpunkter Åtminstone upptäcker en ka-
tolik för många pinsamma fel och orik-
tiga accenter för aa helt kunna över-
tygas.

Den första anledningen till anmärkning
ger bokens disposition. Att tala om >Det
romerska Syd- och Mellaneuropa, och
>Det protestantiska Västeuropa" syns

milt uttryckt vara mycket problematiskt.
Vi behöver endast erinra om att det t ex.

i Ungern (som täknas till det romerska
Syd- och Mellaneutopa) finns f Yo icke-
katoliker, i Tyskland, Schweiz och i Ne-
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derländerna (som räknas till det pro-
testantiska Västeuropa) finns 35 %, resp.

4z och l8% (är 1947) katoliker. Det
torde inte kunna anses tillfredsställande
att bibehålla en så inaktuell indelning
(som inte ens historiskr sett är helt rik-
tig). Den måste förvåna både katoliker
och protestanter i de aktuella länderna.

Vidare är det begripligt, atr lirtera-
turförteckningen i en bok som framför-
allt tjånar praktiska behov, endast är sum-
marisk. Vi gläder oss, att Martling även
citerar vissa katolska böcker, särskilt
Lexikon ftir Theologie und Kircbe och
Ålgermissen: Kont'essionskunde. Andra
internationellt kända katolska verk sak-
nar vi däremot, t. ex. Bilan d,a Monde,
Lexikon Catholicisme av Jacquemet, En-
cyclopedia Cattolica, Staatilexikon der
Görres geselhchaft, T be Catbolic Encatclo-
pedia osv. för au endast nämna böcker,
som är lätt tillgängliga också i Sverige.

Mera väsentligt ar, att det i kapitlet
om den romersk-katolska kyrkan finns
flera otillfredsställande, ja rentav orik-
tiga formuleringar. Sid. 14: >Inga kyrko-
samfund vid sidan av Rom kan kallas
kyrkor." S. 15: >Rättfärdiggörelsens nåd
kan icke vinnas genom tro." S. 16: >Se-

dan rz74 är sakramenten sju till anta-
let." Sid. r7: om nattvarden: 

"Endast
den celebrerande prästen nottager bröd,
och ain, övriga kommunikanter motta-
ger endast bröd.et. Mer, då hela Krisrus
är närvarande i varje stycke bröd, liksom
i varje droppe oin, innebär detta icke nå-
gon reell skillnad." S. r8: >Helgonens för-
råd av sådana överloppsgärningar står till
kyrkans förfogande som en skatt, varige-
nom dess avlatspraxis möjliggöres.> S, r8:
,I den katolska folkfromheten förekom-
mer dock icke bara direkta böner till hel-
gonen utan även mot helgonen riktade
handlingar som närmast har offerkarak-
tär) osv.

Också i bokens andra del, dvs. den
kyrkogeografiska översikten, finns en del
felaktigheter beuäffande katolicismen.
Som exempel må anföras s. r29: uSedan
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Mussolini rgzz övettagit makten slöts
1929 ett konkord.a, mellan staten och
kyrkan, genom vilker Kyrkostaten åter-
upprättades och påven återfick sin fulla
suveränitet.n S. r36: ,Enligt Franska
republikens författning är kyrkan för-
bjuden att driva skolor.u S. r53: 

"Sedan
rSoo-talets sista år har Romerska kyrkan
(i Schweiz) oavbrutet varit på offensi-
VeD.)

Slutligen tycks den konfessionella över-
sikten inte van gjord med känsla för ny-
anser. Så ger den en alltför grov och su--
marisk teckning, t. ex. av förhållandena i
Schweiz.

Vi skulle önska, att i en tid då Sverige
allt mer växer in i ett större ekumeniskt
sammanhang, också en sådan kyrkogeo-
grafi bleve skriven med störe noggrann-
het och känslighet.

H.S.

Johannes H irschberger:
Kleine Pbilosophiegercbicbte, Her-
der-Biicberei Band ro3. Freiburg
196r, Hetder. Kr. l: 8:.

Att skriva en filosofihistoria på två
hundra sidor i fickformat är något av ett
vågstycke. Det finns i dag ett så stort an-
tal utmärkta arbeten över den filosofiska
världsåskådningens historiska uweckling,
att det syns nästan omöjligt an kunna
framställa det redan tusenfaldigt sagda
ur en ny synvinkel och inte bata gön
ett utdrag ur redan befindiga arbeten.
Bara detaljfrågor syns bli kvar för filo-
sofihistorikerns vetenskapliga verksam-
het, och det kan man omöjligt ta itu med i
en fickupplaga.
Ändå har Hirschberger med sin bok
åstadkommit mer än ett utdrag ur sin
stola Gescbicbte d.er Pbilosopbie (Heråer,
1949, 2 vol.). Den har inte blivit bara
en liten uppslagsbok utan eft arbete, som
på ett överskådligt sätt belyser mänsklig-
hetens filosofiska grundfrågor från anti-
ken till vära d,agat. Bokens värde beror
inte så mycket på det, som beskrivs, utan
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på hur det beskrivs. Hirschberger tar inte
itu med ämnet med förutfattade meningar,
enligt vilka han sedan mäter allt, utan
han försöker att tänka sig in i de en-
skilda filosofernas problemställningar,
analysera dem till de yttersta grundfrå-
gorna och på så sätt teckna bilden av
människan, som alltid fu pä våg till san-
ningen. Värdet av hans bok är så myc-
ket större, som den har skrivits i en tid,
då kunskapens omfång snarare än dess

djup ses som vetenskapens egentliga ideal.
Man menar sig kunna svara på alla frä-
gor enbart med logiska och matematiska
formler, medan man förbiser de grund-
läggande filosofiska problem, som bär
upp förutsättningarna för varje äkta ve-
tenskap. I en sådan ytlig tid är det av en
stor betydelse, att de gamla och alltid nya
filosofiska spörsmålen tas upp igen på
allvar och görs aktuella för människorna,
i synnerhet ungdomen, som inte ännu in-
fluerats för mycket av tidsandan. Det är
just detta, Hirschberger har velat göra.

>Att filosofera är iagen teknik," lyder
hans sista ord, ,utan betyder att vata
människa på ett omfattande, reflexivt
tänkande och ansvarsfullt sätt i umgänget
med omvärld och människor. Detta om-
fattar människan i hela hennes existens.
Och inte bara människan, som enbart le-
ver i nutiden (den som gör det förlorar
sig i omgivningen) utan också hela his-
toriens människa, som blivit en del av
människans väsen. Så känner hon inte sig
själv, om hon inte känner den, liksom
hon inte heller känner sig själn om hon
inte ser vädden i sin realitet bakom
språk och syntax.>

Därmed har Hirschberger åstadkommit
något annat i sin bok, nämligen en re-
flexion över filosofihistorien själv och i
detta ser jag bokens främsta värde. För-
fattaren har inte bara skrivit en filosofi-
historia utan en filosofi över filosofihis-
torien. Han har resonerat över filosofi-
historiens väsen och ändamåI, och detta
är redan filosofi. Viserligen syns det vara
tvivelaktigt i en tid, i vilken mao tror att

filosofin består bara i språkanalys och i
vilken man försöker att bevisa filosofins
omöjlighet och meningslöshet genom att
Iörklan de gamla filosofiska problemen
som lösa spekulationer och obesvarbara
frågor. Men den som fördomsfritt läser
Hirschbergers bok skall säkerligen inte
undgå att engageras av hans tankegängat
och hans problemställningar.

Rainer Carl.s SJ

John M. Oesterreicher:
Der Papst und. die laden, Reck-
linghausen 1962, Paulus-Vedag.

Monsignore John M. Oesterreicher,
som är av judisk börd och känd som ut-
givare av den ekumeniska årsskriften
Tbe Brid'ge, tar i sin bok Der Papst und
d.ie Jad.en ställning till en fråga som åter
blivit mycket aktuell på grund av R.
Hochhuths pjäs Der Stelh./ertreter. Msgr
Oesterreicher undersöker de tre senaste

påvarnas hållning mot iudarna. Som ut-
gångspunkt tar han uhöjdpunkten av den
nuvarande påven Johannes XXIII:s be-
mödanden i denna riktning", nämligen
hans uttalande inför en delegation av
amerikanska judar "lag är Josef, eder
broder.u Johannes XXIII fullföljer, me-
nar msgr Oesterreicher, den inställning
som redan angivits av hans föreuädare
Pius XI och Pius XII. När belgiska pil-
grimer i september t938 gav Pius XI ett
konstnärligt tryckt altarmissale, slog han
upp Canon och läste för sina gäster den
andra bönen efter förvandlingen, där
Abrahams offer omnämns som förebild
för Kristi offer. "Påven läste upp bönen
för sina gäster och tillfogade, att han
varje gäng han läste den greps av en

oemotståndlig sinnesrörelse. De facto hade

han även nu tårar i ögonen och hans
röst syntes stocka sig." Denna händelse
inmäffade vid en tid då judeförfölielserna
redan var i full gång och då just ett år
hade förflutit sedan påven hade utgivit
sin encyklika Mit brennender Sorge bl. a.

även mot det nazistiska rasvansinnet.
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"Läeg märke till>, fortsatte påven, >vi

kallar Abraham vår stamfader. Antisemi-
tismeo är oförenlig med den höga taoke
och verklighet som här kommer till ut-
tryck... I och genom Kristus är vi rätt-
md;tiga efterkommande till Abraham."
Och 

- 
kommenterar Oestereicher 

-
"för att inte ge rum åt något wivel be-

träffande den förbundenhet som består

mellan dem som bekänner sig till Jesus
och den gamla tidens och vår tids judar,

sammanfattade påven sin förklaring änou
en gång i en sats, bestående av endast

dessa ord: 'Till anden är vi semiter.'>
Urtrycket rsemiter, väckte anstöt, eme-

dan det varken i religiös eller vetenskap-
lig bemärkelse är hållbart i detta sam-

manhang. Men om man tolkar det utifrån
den konkreta situationeo kan det gälla
som en av de mest unrycksfulla solidari-
tetsförklaringarna frär den högsta kyrk-
liga myndighetens sida.

Msgr Oesterreicher hänvisar även till
andra, lika betecknande moment, som

ändringen i en liturgisk text för långfre-
dagen och i invigningsbönen till Kristus
Konungen, vidare de medeltida påvarnas

hållning. Vad det sistnämnda angär arra-
lyserar författaren Innocentius IV:s bulla
till judarnas skydd, som han tz47 rik-
tade till Tysklands och Frankrikes bisko-
par och som innehåller mänga realistiska
detaljer, skildrade med en anda som ver-
kar modern. rzTz f.öljde en liknande
maning från Gregorius X:s sida.

Kyrkans insats illusceras i boken ge-

nom det mod, som visades av prelat Lich-
tenberg i Berlin, vilken under >kristall-
natten> 1939 vägade att från predikstolen
uttala dessa ord: "Utanför brinner ett
tempel (den judiska synagogan) 

- 
också

det är ett gudshus.u Han hade förberett
en svarssktift som motaktion under en
antisemitisk kampanj. >I huseo i Berlin
sprides ett anonymt hetsblad mot iudarna.

Där pfutrår man att varje tysk som 
-av falsk sentimefltalitet, säger man 

- 
på

något sätt stöder judarna, må vara endast
genom ett vänligt bemötande, är en för-
rädare mot sitt folk. Låt er inte förvil-
las av denna okristliga inställning, utan
handla enligt Jesu Kristi bestämda bud:
Du skall älska din nästa såsom dig sjäIv."

Prelat Lichtenberg har måst umgälla
denna sin frimodighet med sitt liv. Han
häktades av Gestapo och kort därefter
dog han.

Robert Brawn

Philip Caraman SJ:
Henry Morte 

- 
priest of the

plagae anil martyr of England..

London 1962, Collins Fontana
books. z/6.

I den engelska Fontana-serien utkom
förra året Philip Caramans utmärkta bok
om Henry Morse. Sannolikt är det inte
mänga svenskar som känner denne
engelske konvertit och jesuit, vilken fem-
tio år gammal led martyrdöden (1645)
efter ett nog så påfrestande liv. Father
Henry Morse var en uordinär" medlem
av Jesu sällskap, säger hans biografi,
men det fu åndä värt att göra Morses
bekantskap. llan var ingen lysande be-
gåvning. Han imponerar och inspirerar
genom andra egenskaper. I hans sällskap
får läsaren uppleva åtskilligt av det ka-
tolska Englands martyrium under 16oo-
talet och samtidigt lfua kinna en sund,
realistisk och osåtbar katolsk tro.

Boken är också litterärt av god klass

och den har fätt ampla lovord i Sund'ay
Times av en så framstående bedömare
som Edith Sitwell. Även en vanlig genom-
snittsläsare har mycket lätt att dela hen-
nes entusiasm.

,tL
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