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SEDAN SIST

Vdr Helige Fader Johannes XXIII

fyllde den 25 november ittio ir. "Friendliest of Popes> kallade honom en

anglikan i Church Tirtt'es (ll9 196I) och fortsatte: >'Sedan irhundraden till-
baka har Church of England aldrig sktinkt Vatikanen sidan vzinlig uppmzirk-

samhet som i dag. Orsakerna drirtill ml vara oiika, men en av de frdmsta

utgor piven Johannes XXIII:s personlighet. Ty inte endast med sina strd-

vanden och ekumeniska yttringar nir han ut6ver nationella och religiosa

skrankor, utan ocksi genom sin personlighet, som zir full av kzirlek och med-

kensla. Han vinner inging t. o. m. i medvetandet hos de milioner europ6er,

som vuxit upp i en epok som emanciperat sig frin kristendomen.>>

Nzir Johannes XXIII fcjr tre 6r sedan valdes till pive, stod alla dnnu helt
under det civervdldigande intrycket av Pius XII:s enasti'ende personlighet, s&

att man hdr och var talade om hans eftertrddare som en >dvergingspive>

med berydligt mindre utprziglad andlig profil. Det var kanske inte m&nga

som fcirvdntade sig en markant och markerad insats i kyrkans liv och historia

av den nye piven. Men redan nu, efter de tre fcjrsta &ren av hans pontifikat,

dr det uppenbart for alla att pAven Johannes sdtter sin helt personliga prd-

gel pi detta hoga dmbete. Med sin av konventionella former obesvdrade,

spontana enkelhet och sitt milda leende har han brutit den trolska glans som

annafs omger Vatikanen med dess smitt antikverade etikert och stela cere-

moniell. Med en faderlighet som direkt g&r till hjd'rtat 
- 

och det dr nigot
som sdtter djupare spir 

- 
vinner han i oanad omfattning sympatier fdr

pivedcimet, llngt utdver den katolska kyrkans grdnser.

Den maning till fred som Johannes XXIII den 10 september detta ir
riktade till hela vdrlden dr betecknande for denna hans sdrart som pive' I
likhet med sina ndrmaste foretrddare, som vid utbrottet av senaste vzirlds-

kriget sokte beveka de makthavande till besinning, hojde ziven han nu infor
det nya krigshotet sin rost till manande appell. Men inte med fint stiliserad

vdltalighet, utan eftersinnande och familiatt, som en fader talar med sina

barn som han ser framfor sig, var de tin mi befinna sig pi jorden. De i sin

tur hcir och ser honom, hur han ber till Gud och inbjuder dem att be till-
sammans med honom. Just detta sant faderliga sdtt ger hans ord ett djup
och en gripande innerlighet.

r3 - 611640rr Credo. 4z:a Arg. Nr 5. r96r 195



Sedan si.st

Som varje andligt vaken mdnniska, som vardar sig om de mrinskliga vrir-

dena, visar lven Johannes XXIII sin forfaran infor den fasansfuila katastrof

som ett nytt krig med nutida kosmiska forstdrelsevapen skulle innebdra. Men

han ger inte bara uttryck it sin personliga klnsla. Han manar fram med-

lidande i ordets egentliga betydelse: ett deltagande av hela >Kristi kropp som

dr kyrkan> i ailt mzinskligt lidande, drirfor att Heffen Kristus tagit pi sig

virt lidande och all mainsklig smafta. Detta med-lidande fir emellertid inte

forbli passivt. Dzirfor pir4inde piven Johannes om den kristna plikten att

pi allt sdtt hhvda principerna for en internationell etik som grundar sig pi
evangeliet om Kristi kzirlek och frid. Dessa principer sammanfattade han

for statsmdnnen iter en ging genom att citeta Pius XII:s klassiska radio-

vdidjan den 19 augusti 1939: >>Det dr med fornuftets makt och icke med

vapens som rarfvisan banar sig vdgen>, och han tillfogade: >'Det :ir blott
sansade mdnniskor som kan Sstadkomma, att inte vildet utan ratten vinner,

genom fria och drligt menade fcirhandlin gat att sanning och rdtt segrar och

de vdsentliga rdttigheter och ofcirstorbara vdrden, som tillkommer varje en-

skilt folk och varje enskild mdnniska, tryggas.>

Men allvar och entrdgenhet Stfoljes hos piven Johannes alltid av en god

portion optimism och sunt sinne for verkligheten: >Vi vill emellertid inte

overdriva det som enligt de dagliga nyheterna i pressen hittills endast fram-

star som ett skenbart hot 
- 

vilket ju for civrigt dr ett ytterst lbttsinnigt och

djupt beklagligt szitt att latsas.) I sanning visa ord, som just i vira dagar, d|r

den offentliga stemningen alltfor ofta svdnger frin den ena yttefligheten

till den andra, er behjdrtansvdrda i sin nykterhet.

Den Helige Fadern slutade med en gripande uppmaning till sarnfalld och

entrdgen bon titl Gud att vdnda allas sinnen till endrzikt och frid.

A' ktenskap och skils m iissa

sdttes hdr i landet i nara samband med varandra. Mojiighet till skilsrnzissa

med rdtt till omgifte tycks for alk flera liksom ingl i ziktenskapets definition,

och upplosning av dktenskap bli piuangande verklighet i allt stdrre ut-

strdckning. >Ar 1959 ingicks i Sverige 50 168 :iktenskap. Samma ir redo-

visades 8 761 skilsmdssor>>, konstaterar Svenska kyrkans biskopar i borjan

av sitt gemensamma uttalande augusti 1961. "Si fir det inte vara", frdmst

fcir >skilsmzissobarnens)) skull 
- 

>9 000 ph ett hr och cirka 90 000 under en

tioirsperiod, ifall den nuvarande tendensen hiller i.>
Vem brir ansvaret fcir detta odesdigra tillstind? Enligt biskoparna, vill det

synas, inte de bkta makar >som misslyckasr. >Det vore hcigst okristligt> att

anklaga dessa. uAktenskapets fordarvarc dr inte de som misslyckas, utan den

oansvariga syn pi dktenskapet som p& senare tid f&tt infektera stora skikt

av den aTTmanna opinionen.>
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Sed.an sist

Frigan miste alltsi preciseras ytterligare: Vem dr ansvarig for denna
>oansvariga syn>?

>Kyrkans Herre 2r emot skilsmlissa>, betonar biskoparna. Men de sdger

inte att detta hans ogillande dr absolut - vilket det i sjzilva verket dr. Han
yrkar med gudomlig myndighet pi en iterging till den ursprungliga ord-
ningen: >Vad Gud har sammanfogat, det skall mdnniskan icke itskilja>
(T917 Fns oversdttning sorn biskoparna citerar: >rdet md. mdnniskan icke 6t-
skilja>, fdrsvagar urtextens innebord). Det 1r en mycket vansklig textut-
Iriggning, ndr biskoparna pistir: >Att skilsmdssa fir aga rum, beror, sdger

han (Kristus), ph vira hjdrtans hirdhet." Var det inte till ludarna som orden
riktades: >>For edra hjzirtans hirdhets skull tillstadde Moses eder att skiljas
frin eder hustrur, men frin begynnelsen har det icke varit si> (jfr Matt.
19:3'12)?

I och genom Kristus har ju den nya begynnelsen kommit, den nyskapel-
sens och pinyttfodelsens tid, om vilken Gamla testamentets skrifter siat:
>Jag (Herren) skall giva eder ett nytt hjzirta och lita en ny ande komma
i edert brost; jag skall taga bort stenhjzirtat ur eder kropp och giva eder ett
hjarta av kcitt. Jag skall l&ta min Ande komma i edert brost och sh gora,
att I vandren efter mina stadgar och hillen mina rdtter och gdren efter dem>t
(Hes. 35:26 f).

Det dr just detta Kristus har kornmit att fdrverkliga. Han ger den av

honom iterlosta och i Guds egen karlek upptagna mdnniskan mdjlighet till
>rrroher, karlek, hdnsyn> urdver de rent mzinskliga krafterna och de rent
vzirldsliga sociala betingelserna. Och det dr just hans kyrkas frdmsta uppgift
och heliga plikt att forkunna for folket detta evangelium samt genom sin
sjailavird vzigleda och hjilpa dem som tar ernot det si, att a77a Kristi vzil-
signelser blir verklighet i deras personliga iiv och genom dem i familj och
samhdlle.

Forvisso krdver ansvaret for folkets bdsta dven av landets styresmdn att de

inte likgiltigt ser pi denna allt storre upplosning av dktenskap och familj,
utan att de genom "familjeridgivning> och >medlingsinstitut" och 

- 
\'arfcir

i111s 
- 

>dktenskapsskola p& skolschemat, ger upplysning, rid och hj?ilp i
svira situationer. Det dr emeiiertid en illusion att dar fcjrvdnta sig en prin-
cipiellt kristen syn pi dktenskapet; det blir i bzista fall en tiil vissa synpunk-
ter inskrdnkt detaljsyn. Sekuiariseringen av det politiska och sociala livet,
bide i stat och kommuner, zir i full ghng, for att inte sziga fulbordat fakrum.
Statens lagar och riktlinjer och instruktioner forutszitter atr >den enda hill-
bara tolkningen> av nu gdllande reiigionsfrihetslag >miste vara atr den inre
bara innebdr frihet att utova vilken religios rro sorn helst utan dven frihet att
avsti frin religids tro>, sisom Stockholms Tid,ningen riktigt pipekade i en
Ledarc (25110 1961) om religionsfrihet.
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Sed'an si:st

Det avgcirande dr, om det lyckas for kyrkan att genom sin fcirkunnelse, sin

fostran, sin sjeiiavird skapa en surdeg (meningen att f.ortfatande omedelbart

kunna ni den stora massafl dr dnnu en illusion) aY sedaoa lekmzin som p&

grundval av en fast kristen st&ndpunkt foljer klara kristna nofmer 
- 

ocksi

i sin sociala och politiska verksamhet; aflnafs kommer just ziktenskapets och

familjens sekularisering att alltmera fortskrida' I nuvarande ldge ar ffigan

- 1ylLv den stdlls riktigt frin kristet hall 
- 

inte frdmst denna: ,rAr hemmen

och samhzillets myndigheter beredda till ett realistiskt uppbyggnadsarbeteu?

utan denna: Har kyrkan tinnu tillrzickligt grepp om folket, har den tillrrick-
ligt andliga fesufsef och den fasta viljan till att sjzilv gora en realistisk

insa15 - 
dven om det ekono.rniska vederlaget f6r den sj?ilv zir ringa eller obe-

fintligt? Det dr i forsta rummet inte kvantiteten, vare sig betrziffande mate-

riella resurser eller antalet personer, som avgdr frlgan. Utan kvaliteten: den

kristna, religicisa halten.
En ledare i Suenska Dagblad'et (2711.0 1961) om hotet mot folkkyrkan

ldgget fingret pi den mest avgdrande punkten: >I sjzilva verket kommer det

allvarliga hotet mot folkkyrkan" (l&t oss hellre sdga: ,'mot all kristendomrr,

ty meningen att det verkligen dnnu finns nigon kyrka i Sverige som nir hela

folket rir ytterligare en illusion) ,rinte frin den mingomtalade hdgkyrklig-
hetenr, (nej, ty den dr ju, ndr den dr som bdst ekumenisk, dvs. ndr den sciker

sig till det centrum som dr Kristus, just en betydande motvikt mot sekularise-

ringen) >utan fran de kretsar dbr man febrilt atbetar fcjr att gcira kyrkan till
ett slags socialetisk institution>.

>>Detta miste goras>r: alla som verkligen vill vara kristna och frdmst de

ansvariga kristna ledarna miste mest och helt konsekvent lyda Kristus som

sin Herre.

Aktenskapsbandets oupplcislighet synes visserligen i nigra slllsynta fall limna plats

for undantag, t. ex. nir det giller vissa rent naturliga dktenskap meilan odripta eller
i friga om kristna dktenskap, som visserligen ingitts men dnnu icke fullbordats. Men
dessa undantag dr icke tillitna pi grund av nigon mdnsklig vilja eller nigon mbnsk-

lig Iag utan medgivas enligt den gudomliga ratten, vars enda vdktare och tolkare
Kristi kyrka 1r. Men under inga omstbndigheter kunde man iberopa sig pi en dylik
fullmakt, om ett kristet dktenskap ar giltigt och fullbordat. Ty di den dktenskapliga

dverenskommelsen har nitt hela sin uppfyllelse, rider enligt Guds vilja dven den stora

fasthet och oupploslighet, som av ingen mdnsklig auktoritet kan omintetgoras.

Pius XI:s encyklika Casti connubii (31112 1930)
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EN STUDIE OVSN INGMAR
BERGMANS IDPVANTO

NTar en filmskapare som Ingmar Bergman utovar dragningskraft pi de unga,

I \ -..r stcjter ifrin sig de zildre, uppstir ldtt en tendens att tillskriva detta

en nigot Wivelaktig orsak, ty utan Wekan kdnner sig ungdomen understcjdd

av honom i sin vilda ldngtan efter en av dem missforstidd frihet. Ingenting
kan emellertid vara mera felaktigt, nar det griller en ufspfunglig och allvar-

lig konstnzir 
- 

kan mafl yata det ena utan att vara det andra?

Fodd och fostrad i en audiovisuell vrirld dgnar de unga filmen en mycket

allvarligare och cippnare uppmdrksamhet ?n de foregiende generationefna'

ty for dem har filmen bevarat sin ursprungliga uppgift av fadd och oforarglig

marknadsunderhillning. For dem som verkligen har studerat den sjunde konst-

arten avslcijar sig, wdrsigenom dess massproduktion, de verk som angriper

essentiella problem och som gef ett ofta brdnnande svar, vibrerande av oro,

men djupast sett allvarligt, infor de eviga frhgorna:: livet, ddden, karleken,

evigheten. Och rdtt ofta ar deras urskilining mera riktig och rd.twis dn den

vedertagna kritikens, som vdgrar att ge filmen den uppmdrksamhet, som den

ger litteratur, musik, teatef. Den sistndmnda br dven den >fcirgdnglig konstr'.

Och zindi itervdnder den sanne teaterkritikefn, som givewis tidigare lzist

pjdsen, for att se om den, innan han uttalar sig. En film av vdrde ddremot

blir ofta bedomd efter den forsta visningen. Tillbakastdtt av nigra detaljer

fcirlorar kritikern den vdsentliga avsikten. Skandaliserad av en hastigt forbi-
glidande scen blir det omojligt att raft tyda den, att i den upptzicka det ele-

ment av rening 
- 

6a1fia1si5 
- 

som han skulle ha gjort hos de andra konst-

d.rt€roa: Och ibland fh man rentav det intrycket, att den vilja som finns

hos kritikern atthoja massan upp dll den sanna teaterns, den sanna litteratu-

rens niv6, si snart det griller filmen, helt uteblir, och att kritikern istzillet sbllar

sig till den stora publiken och med den delar oformigan att fdrsta det mziktiga

sprik, den nya fytm, som de snabbt framglidande bilderna skapar. Eller zir

det helt enkelt si, att han resignerar och anser publikens oformiga som en

fastslagen och oundviklig stindpunkt. Lit oss inte glomma att filmen pi grund

av sina stora kostnader dr en konst for massan och just dzirfor bcjr de sociala

och moraliska fordringar man stdller p& den vara striktare, dn vad som

gziller fcir ovriga konstarter. Men vi har lingt ifrin gjort allt vi kan fdr att

l?ira publiken fcjrsti den film, som avser att Yara ett moget konswerk. Pi
grund av denna fcjrsummelse kan vi inte begdra att varje film ska vara sh
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gjord att den kan ses av barn eller av vuxna, som forblivit barn, ndr det
gdller mognad och bildning.

Man forstir ganska ldtt att om denna brist pl insikt och bildning utokas
med en speciell kzinslighet infor de moraliska och religiosa aspekterna hos

filmen (antingen det nu geiller att forsvara eller angripa dessa vdrden), di
kan den felaktiga tolkningen av de rorliga bilderna fi ytterstrolyckliga pro-
portioner.

Indignerade civer grymheten i flagellantscenerna i Det sjunde i.nseglet
ldmnar mhnga iskidare biosalongen 6vertygade om, att denna smdrtsamt all-
vailiga film, skapad av en stor filmman, zir antireligicjs. En katolsk jury i
Valiadolid ddremot, som uppmdrksammat samna films resonans i dess helhet,
tilldelade den pris som bdsta religiosa film. Och tusentals unga belgiska
katoliker rnellan sexton och tjugu ar folide passionerat den kamp, som Anto-
nius Block och Jons fcir i sitt allvailiga scjkande efter mening i ett liv, be-
grdnsat av dciden. De deltar i detta stundtals blinda, men dndi allvailiga,
sdkande efter en Gud, som kan skenka mening it den torst efter sanning och
it den sanna karlek, som forenar de b&da foljeslagarna. Och samma ungdomar
upptacker under livligt diskuterande att den anklagande skiidringen av de

religiosa civerdrifterna riktar sig mot nigot, sorn kyrkan redan p& sin tid for-
bjc;d och dcjrnde: en hysterisk botgoring dar karleken ar totalt frinvarande.

Mer zin en kritiker stegrar sig infor scenen med den avskyvdrde katoliken,
som i en sekvens av Smultronstiillet moraliskt torterar sin hysteriska hustru.
Ovanndmnda ungdomar fzillde under debatt denna dom: >>Denne avskywdrde

man dr inte katolik annat en till namnet.> }Jan ar en faris6 och om Bergman
har velat taparti mot vi.r tro (vilket ej dr sdkert), har han dnd& inte anklagat
nhgot annat dn denne i sanning beklagansvzirda karikatyr. Bland vittnesmilen
foljer har annu ett frin en grupp unga flickor p5, aderton 6.r bosatta i stor-
staden och som varje dag kanner sig krzinkta av en vdrld, som sirar deras

djupaste kvinnlighet: ,Tack for att vi fl'tt se denna film. Den har p3. det
intimaste sd.tt fcirsonat oss med v&r kvinnlighet. Virt tack till Ingmar Bergman
fcjr att han gjort den, till Ingrid Thulin, Bibbi Andersson och till alla de

andra, som medverkat till dess fcirverkligande."
Vi miste erinra om, att i Belgien dr filmundervisning obligatorisk i de hogre

allmdnna katolska skolorna (15-18 6r) och bestir i att fem ) sex betydande
filmer forevisas och diskuteras per ir och att de statliga skolorna nu har bcirjat
gcira vissa forsok i samma riktning.

Den li.nga inledningen tycktes or, lodrrond ig for attkunna nlrma oss de

religidsa aspekterna hos den store svenske regiss6ren. Det dr uteslutande
genom att stdlla hans filmer pi. samma nivi som de stora konstverken, som
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man kan gora dem rdttvisa. Och det [r av den orsaken, som vi har tagit p&

oss mcidan (brittre vofe att sdga: fornojelsen) att se och se om hans bdsta

filmer, attlasaoch ldsa cm manuskripten av autentiskt litterart vzlrde. Alltifrin
Sommarnatlens leend,e, denna utomordentligt komponerade men farliga dans,

som pi spzind lina balanserar mellan slapp liderlighet och kravet frin det

absoluta, som scindersliter mdnniskorna, anda ftam till den sublima Sd'som i:

en spegel.

Forst och frdmst m&ste vi konstatera: Ingmar Bergmans filmer gor att vi
i honom upptacker en sorts pilgrim. l/ran ar oupphorligt pi veig. Han flanetar

men sedan, helt pldtslig\ avancefaf han med stora best.dmda steg. sedan

tycks han stanna, tveka, t. c. m. rygga tiilbaka. Nivtil, kritikerna blir otAliga.

De saknar i hans verk den totala klarheten och 6r fd,tdiga att bedoma denna

osdkerhet sorn brist ph allvar. De forargar sig over den wivelaktiga lek, som

han ibland utovaf, ndr han kastar sten i polar rned smutsigt vatten sa att

flskidarna blir nerstdnkta (vi tdnker hiir bl. a. pe de fisikter om kvinnan, som

framfors av mafkisen och greven och av orondjdvulen i Dliiuulens dga eller

ocksi av Jons i Det siunde inseglet. Dessa kritikef onskaf att )den vag-

farande, redan nu ger dem en minutios beskrivning av det dnnu okdnda

landskap, som konstndren fortfarande soker och samtidigt tror pe. De glom-

mef, att det inte skulle vara nigot annat 1n att behandla pil-erimen som en

lognare eller fantast.
Fcir oss rdcker det att avancera vid sidan av denne passionerade berdfiare,

att fundera over hans visioner, som foar eller oroar, men vzil dndi oftare

vbcker virt allvar. Vi ser trots allt att det land han soker och om vilket alia

hans verk 
- 

t. o. m. de allra dldsta och minst fullkomliga - 
ger vittnesbord,

dr ett paradis, ddr livet och krirleken aldrig nigonsin blir nedsmutsade och

heller aldrig dor.
Bergmans forsta verk rir ofullkomliga skisser, men i vissa avsnitt skiljer sig

hans talang redan hdr frin det ordindra. De syftar alltid hogt. Spdnda >som

en b&ge mellan yaggaft och graven, (Fiingelse) soker hans hiiltar, missan-

passade i en resignerad och forborgerligad vzirld, en mening i det liv, som ar

obestridligt och oitkomligt pi samma ging och som for dem dr en trasslig

vdvnad av ingest och hopp. Instinktivt vagrar de att sjunka, de hakar sig fast

vid den fattiga realitet, som karleken mellan wi mdnniskor kan erbjuda och

som bara har en seiker fortjzinst: att vara mindre pligsam 6n ensamheten

(Tdrst, Hamnstad,). Om de soker doden dr det endast darfor att bristen pe

karlek driver dem dit, drir den finns, kanske en sista ufvag infof en brutal

vdrld, ddr Gud zir smartsamt frinvarande @nngelse), Ty mannen och kvin-

nan, de vet det med sdkerhet, dr skapade for att tilska. Alltifrin deras fcjrsta

mcite, hur prekdrt det dn mi vafa, ar allvaret, den djupa framvdllande, stundom

exploderande, glzidjen inprriglad hos dem. Livet itervdnder, flyktigt, eller mitt
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i de vdrsta missrdkningar, underbart pitagligr i barnet, karlekens frukt (Som-

rtaren med. Moni.ca, Ti.ll, GlAdle). Det dominerande i dessa filmer blir mindre
en stundom ohygglig klarsynthet (Gycklarnas afton) an en sorts sdllsam om-
het, som eindi knappast lyckas fcirmildra de bittra angreppen pi en religion be-

tecknad som ensidigt kdnslosam och ihilig, lcisgjord frin livet och den mdnsk-

liga kzirleken (som den finner wivelaktig), inklamd i redan faststzillda former.
Denna uppmdrksamma omhet zir alltid ndrvarande. Ljuv och elegisk i hdid-

punkterna av Sommarlek, fdrrgad av cynism i de forsta mogna komedierna
(Kui.rznors ,ulintan, En lektion i kiirlek, Kui.nnod,rc)m). Den skrattar, sjunger,

gzickas; den griter och ibland exploderar den. Di dr den ett skri av smdrta,

som tror sig vara blasfemiskt, men som endast dr ett nej till en gud, som dr

ointresserad av livet, okzinslig infor det lidande som kerleken tillfogar dess

unga varelser av kott och blod (Marie i Sommarlek).
Men denna uppmdrksamhet, stundom ljuv, stundom febril, othlig, ja ur-

sinnig, vdnder sig framforallt till den varelse, vibrerande av liv, svag till det

yttre, men full av liv och kraft som dr kvinnan. Si sm6ningom uppenbarar

sig denna rena intention hos konstndren. Den innebdr, trots alla andra fore-

teelser, spontan respekt och sann karlek. I de senare 6rens verk dr det wdrs-

igenom kvinnans styrka och sirbarhet som de oroliga mdnnen anar och sedan

upptdcker vzigen till Gud. Skapade fi;r karlek dr det dess krav och erfarenheter,

som kommer pilgrimerna Antonius Block, Isac Borg, Tcire, David, Martin,
ja dven Jcins, att ropa till Honom. Och 2ven 

- 
fasl[1 mindre distinkt vid

fcjrsta anblicken 
- 

Vogler, denne bedragare, men bedragare drirfor att han
tror p6 de livets realiteter, som dr ogripbara bide fcir materialister och rationa-
lister.

Annu en sak: I denna outtdmliga fresk over kvinnans vdrld, skulle man
kunna kritisera de ibland pitrdngande detaljerna, kanna sig sirad av t. ex.

cynismen, ja vulgariteten hos vissa mera szillan forekommande bilder eller av
en del uttalanden i detta lmne. De lziggs i vzillustingarnas och i Pablos mun, i
Dltiuulens dga. Och dven om filmskaparen inte tar dem pi allvar anvdnder
han dem med en viss forncijelse fcir att skandalisera. Men kdrnan i allvaret dr
trots allt otvivelaktig.

Detta dr si till den grad sant att ndr karleken och livet visar sig i all sin
renhet, iterfinner Bergman 

- 
fc;r att kunna ge dem deras sanna mening 

- 
de

sakrala orden ur Den heliga skrift. Lingt ifrin att profanera genom detta an-

vdndande ger han med dem en helig innebord 3t livets naturliga realiteter
som 

- 
vi gldmmer det stundom 

- 
tillhor skapelsen. Vi kan i forbigiende

nhmna hur Manda uttrycker sin trohet genom att hdgtidligt kalla Vogler vid
hans hela namn (Ansiktet), och orden >det rir fullbordat>>, den stummas slut-
replik i Siunde Inseglet och hur i samma film Jofs rena karlek till Mia och

lille Mikael projekteras i en vision av Jungfrun med Barnet.
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Det sjunde inseglet infriar beundransvdrt alla lcjften. Alla dess personer som

rir pligade av livet och kdnner sig kriinkta av doden, blir domda pi grund av

sin instdllning till livet och pi grund av det svar de forsdkt ge keirleken eller
vagrat att ge. Raval respekterar varken livet eller doden. Endast Jcins zidel-

modiga ingripande hindrar honom att vhldfon sig p& den stumma och doda

Jot, wh varelser hos vilka sjdlva sirbarheten framkallar hans ursinne. Men
si dor ocksi denne avfeillige prdst den mest bittra d6d, ensam, vrilande ut i
natten den fc;rdcimdes fortvivlan. Riddaren och hans hustru, Jons och den

stumma, Plog och Lisa tar emot den strdnge allvarlige Dciden, som dr lika
ofcirmogen att inge dem hopp som att berova dem det. Ty vart och ett av

dessa tre par har pi sitt sdtt visat sann karlek, hur fattig den ln mh ha vait.
De har respekterat livet. Och doden hinner aldrig upp Jof, inte heller Mia
eller Mikael, darfor att hos dem har livet nitt en sidan spontanitet och ten-
het att den fcirmitt gora en rispa i cynismen hos Jons och pi nytt oppna rid-
darens hlarta for ddelmodet, hoppet och tron pi en verklighet, som star over

materien. Och helt visst dr det Mia som 
- 

utan att gora det klart for sig 
-genom sin sunda kvinnlighet har framkallat detta mirakel. Ty om karleken,

som dr upphovet till hennes vitalitet och styrka, dr si ren, si trofast och si
underbart spontan, di blir den en verklighet som dr mer dn materiell: rdtt-
fdrdigad genom styrkan hos en alltigenom personlig karlek, kommer den att
civerleva materiens fcirstorelse for alltid.

Utan wivel ser man hur Bergman i slutet av filmen drar sig tillbaka till
de sikra positionerna: denna livets friskhet, denna helt naturliga och spon-

tana karlek existerar lika pbtagltg som ogripbar. Och fcir dem som nir fram
till dess forverkligande, blir alla f6rhoppningar uppfyllda.

Hddanefter kan ingivelsens och erfarenhetens ebb och flod inte aorTat en

fordjupa livets vdsentliga sidor. Ledmotivet forblir detsamma. Under en foljd
av harmoniska men fascinerande och intrdngande bilder ser vi hur livet

- 
verkligt men flytande och ogripbaft - 

uppenbarar sig for mannen ge-

nom kvinnan, som dr rnycket nZirmare dess kalla dn allt annat skapat. Man-
nens instinkt gdr att han vdnder sig till den kvinna som attraherar hela hans

varelse. IJtan henne vet han att hafls styrka dr steril och lojligt egoistisk. Men
om han mcjter henne med en mogen uppmdrksamhet, forsdker att forsti hela

hennes vdsen och wingas ut ur sig sjeilv, di blir han i stind att hanfciras och

gripas av sokandet efter evig rzittfeirdiggdrelse.

Just i sitt forsok att fdrsta det mystiska hos kvinnan skiljer sig Bergman

i allra hogsta grad fr&n dem som bildat >Den nya vigenr. Det kan omojligt
finnas nigon samstdmmighet mellan de filmskapare for vilka kdrleken, wdrt-
emot att vata ett mysterium, bara dr en kroppens angelzigenhet, och den som

i krirleken ser kvinnan som livets mysterium, foremil fcir ett passionerat ndr-

mande, som blir alltmer 6mt vartefter mannen upptecker och erkdnner henne
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med stcirre och stcirre tacksamhet. Denna fundamentala skillnad belyser for
ovrigt pi ett avsldjande sdtt vilken halt som erotiken har i den store svenskens

filmer, till skillnad frin de omotiverade djdrvheterna hos vissa av hans

omogna efterfoljare.
Marianne i Smultronstiillet, som i sin kvinnlighet allvarligt och smdrtsamt

strdcker sig efter barnet, det barn som hennes rnan av rridsla for tillvaron vill
neka livet, uppenbarar for den gamle Isac Borg hela vidden av hans sterila
egoism. Fcir denne ildring, som konfronteras med doden, blir de bida Sara

en inkarnation av ungdomen som strdcker sig mot livet, vdntande att det ska

skanka dem allt, framforallt en spontan karlek som tillater dem att ge sig hzin

med hela sin personlighet. Och efter att zintligen ha insett detta, hjeilpt drirtill
av deras tafatta men dndi zidelmodiga gester, fcirsonar sig den gamle med
att ha blivit fodd och betraktar infor doden som forfdljer honom, den >Vdn>

som han alltid sokt och vars spir man kan ana i allt sant iiv.
Kdrlek, liv, fruktsamhet: med ett ndstan kliniskt avslcijande tar Niira li.aet

upp dessa sidor av verkligheten och undersoker dem i den intima vdrld som

en avdelning pi ett kvinnosjukhus utgdr. En ung kvinna vill berova sig det
barn hon v?intar med sin >fdstman>. Men genorrr den dagliga samvaron med
de tvi andra kvinnorna upptdcker hon vdrdet i det iiv hon bzir pi. Hon vill
invdnta barnet med karlek, ?iven om den zir ofullkomlig genom omstandig-
heterna. Hon avskedar fdstmannen som i henne bara ser ett fdremil fcir sin
amorcisa lek och som vill att barnet ska forsvinna. Men hennes egen karlek
till barnet har renats genom kontakten med de djupa och sanna livserfaren-
heterna hos hennes tv6 rumskamrater.

I den pl&gsamma filmen Ansi.ktet mdts wi vitt skilda vlrldar. Den ena

best&r av de mdnniskor som stelnat i en al'visande attityd infor de oundvikliga
frigorna: Egerman, den skeptiske, Starbeck, som obstinat hiller sig till lagen
och reglementet, Vergerus, som vagtar att tro pi nigot annat An vad hans

operationskniv kan dissekera. Men just denna deras orubbliga envishet gor
att livet och kdrleken undflyr dem. Vogler och Manda ddremot 

- 
som repre-

senterar deras motsats 
- 

mciter rned djupaste allvar de smdrtsamma problem
som livet uppenbarar for de sokande sjdlarna. Mitt i de vdrsta missrdkningar
inser de tydligt det sanna vdrde som ligger i troheten mellan man och
kvinna. Tron pi det absoluta ster fast, fastdn dolt for deras blick, och de vill
inte lzingre undfly de lidanden som denna tro fororsakar dem. Och lit oss

inte heller glomma att i samma film Sanna, som med hela sin ungdom
strdcker sig mot livet, i sin <imtilighet formir frinlocka den gamla, cyniska
och desillusionerade hdxan loftet om en karlel<, alltigenom ren och fylld av
hopp, >en karlek som skanker styrka dven till det svagaste hjartarr.

Sedan dr dzir Karin i lungfrttkrillan, detta. vackra poem, omsint och barba-

riskt pi samma ging. En ung flicka som alla andra, ren men kokett och ny-
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fiken, fciremil fcir sina fdrrildrars omsorger, alltfcir tillitsfull darfor att hofl
dr oerfaren. Men den gemena forstorelsen av denna varelse, skapad fcir att
zilska och dlskas, och den ondskans kedjereaktion som den utloser hos Tcire

och hans hustru, gdr intensivt klart for oss det omojiiga i att leva i en

materiell vdrld som lzimnad it sig sjeilv ej kan frambringa annat drr missbruk
och dod. For det sanna livet finns bara en vdg till rriddning och fdrsoning ndr
det giiller det onda, som vi niimner synd, n?mligen Gud. En Gud som visserligen
zir ogripbar dzirfcir att han dr utan begrdnsning, men vilken man bor underordna
sig och som full av f.orbarmande svarar p& ropet fr&n de i tron pligade genom
att verka ett under: den rena och livgivande kallan, som springer fram pit
den plats ddr den unga Karin blivit mcjrdad. Och det vore djupt orritwist att fcir-
neka detta verks sant kristna kanktar. Vissa partier, dar den bittra verklig-
hetsskildringen zir till ytterlighet framhrivd, kan dock ge anledning till diskus-
sion. Men efter att ha sett och dven sett om denna film kan vi inte annat
dn tro pi fcirfattarens allvar. Enligt vir mening skulle diskussion bara kunna
uppsti om man fdrutsltter vissa extrema sammantrdffanden, ndmligen ndr
man rdknar med de grdnser filmen sorn konst :indi har, och den oformiga att
fcirsti som ofta finns hos den stora publiken. Denna har niimligen alltfcir ofta
litit sig piverkas av filmreklamen och av en filmkritik som vid forsta bdsta

tillfiille bereiknande vdLdjar till just denna publiks erotiska och sadistiska in-
stinkter.

Bergman itervdnder till kairleken i ett lekfullt barockt mellanspel: Djkuu-
lens r)ga. Denna komedi dt f.ramforallt ett artificiellt och ndsvist fyrverkeri.
Men vi kan inte sluta ogonen fcir att dven hdr fortskrider uwecklingen, nzir det
gziller kzirleken. Den centrala gestalten dr Britt-Marie, en liten vit gis som 

-deirfcjr att hon dlskar sin Jonas av hela sitt hjd^rta 
- 

tror sig kunna leka med
elden visavi den fascinerande frdmling som dr don Juan, den fcirdcjmde. Hon
oppnar inte ogonen forrdn hon stir infor avgrunden och upptacker den sir-
bara punkt som finns hos varje sann kvinna: den instinktiva medkdnsla som dr
fardig att skanka allt och gora allt for att avbcirda den nattlige besokaren det
lidande som hon anar att han bar pi, utan att alls kunna forsti det. >>Denna

natt har gjort mig vuxen.)) Hon har forstitt att dven den renaste karlek ar
utan skydd, men att den dr en giva som dr oss anfcirtrodd och sorn vi bijr
vakta och handha med stor varsamhet, om vi inte vill riskera att forlora den.

Infcir denna renhet upptacker den awdpnade don Juan hos denna oskyldiga
unga flicka fcir fcirsta gingen karlekens sanna vdsen. Han itervdnder mera
klarseende till den fcjrdomelse han fcirtjzinat dzir{or att han inte gjort annat an

lekt med karleken och i medveten egoism sagt nej till dess verkliga krav.
Och s& slutligen Shom i en spegel, denna enkelhetens fulkindade kvartett,

med sina fyra personer som livet fcjrt till en punkt, dzir de miste ta stiillning
till kzirleken. Tre mrin omger den unga Karin: en far, en make, en bror. De
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dlskar henne, men tafatt, och dnnu alltfor egoistiskt. Nzir den religiost fdtgade

sinnessjukdomen hos denna dlskade varelse kommer dem att se klart si stzills

de infor Gudsproblemet och upptacker tvdrsigenom den unga kvinnans krav

p& livet, spiren av en omstdrtande verklighet: att Gud er karleken och att
genom Honom ffu varje gnista av karlek, hur liten den dn mh vara, evigt liv.
Deras egoistiska karlek forvandlas till sann osjzilvisk kdrlek som framdeles

vdnder sig till deras >ndsta' och som skanker dem formiga att uttrycka den

i vardagens enkla handlingar.
Utan wekan har id6erna hos Bergman, vars spir vi foljt genom de mer och

mer mognande verken, har fhtt en alltfor snabb, alltfcjr onyanserad utform-
ning. Men vi zir dvertygade om att nyckeln till dessa forzinderliga och varie-

rande verk finns i de hzir skisserade linjerna.

Det mhnskliga livet som strdcker li, -"ttu. fodelsen och dciden uppen-

baras innerligast i kvinnan, i kdrlekefl, som kallar henne och hos henne fort-
plantar livet. Och for den som fcjrlitar sig pi denna kdrlek blir det alltmer
klart att dess mest djupa och ursprungliga vdrden, de som fcirm&r skzinka frid,
dr de som utvecklar mdnniskans sanna personlighet: uppmZrksam cimhet, som

blir respekt och trohet; kzirlek som framfcjrallt dr en gTva, inte ett besittnings-

tagande. Just dessa vdrden ger it karleken en sjdl, som dr oitkomlig fdr do-

den, vilken endast kan upplcisa materien. Den dorr som leder ut ur materiens

och dodens begrdnsning har oppnats, tivet f.fu sin fulla mening. Och mdn-

niskan, mer personlig och fri dn nigonsin forr, bojer sig infcir Gud, livets och

l<arlekens evigt personliga medelpunkt.
All sann strbvan miste borja i sann frihet: den frihet som vhgar ta ansvar

for varje dag i det spel, stort eller litet, som visheten l6ter oss delta i, och som

forblir odmjukt medveten om sina sanna grdnser, sina sanna vdrden.

(Artikeln skriuen pd franska. Oaers. aa Lillie Bldrnsnand)

los Burueni.ch SJ

Gud som lr Ren Nirvaro, Rent Fcirnuft, ser inte blott all sanning, rtan iir all San-

ning. Varje sanning, varje varelse, ar bara ett itersken av Honom. Sanningat ar bara
sanna i Honom, och pi grund av Honom. Ftjrnuftets lius lr en naturlig delaktighet i
Hans Sanning. Fcirnuftet sjdlvt finner sin auktoritet i Honom. Det ir av den anled-
ningen som fcjrnuftet, om det med sitt ijus fir visa vbgen, kommer att leda oss, utan
fcirdomar, till tron.

Thomas Merton
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TILLBLIVELSE

D edan tidigt strillde biskoparna i Rom sig i spetsen for kyrkans mlsslons-

I\r.rkru-het utanfcir det romerska rikets grdnser. Gregorius den store

sdnde ir 596 ut de munkar, som skulle missionera pi de brittiska oarna, och

Gregorius II anvisade Lr 7I8 &t Bonifacius, Tysklands apostel, missionen i
detta land. Andra pivar understodde missionen bland mtihrer och tjecker.

Frin hogmedeltiden m& det racka att erinra om de minga korstigen till det

Heliga landet, varvid pavar som Urban II och Innocentius III spelade en le-

dande roll.
Ocksi senare, di handlziggandet av de inomkyrkliga angeldgenheterna efter-

hand kom att uppta en allt storre del av pavarnas tid och krafter, forbis&g

man ingalunda vikten av en kontinuerlig missionsverksamhet; den anfor-

troddes nu it de tiggarordnar som grundats under 1200-taIet. Det var frzimst

6t dominikanerna och franciskanerna som pbvarna under denna tid uppdrog

missionen bide i de kristna och de ickekristna hnderna. Som exempel kan

ndmnas dominikanernas predikotag mot albigenserna i Sydfrankrike och

franciskanernas missionsarbete i det av islam behzirskade Palestina.

Ett undantag fanns dock frin regeln att soka koncentrera ledningen av den

katolska missionen till Rom 
- 

vilket medforde allvarliga konsekvenser for
kyrkan som helhet. Ntir tempelherreorden gick under hr I31I, var det ncid-

vzindigt att ersdtta dess pansrade riddarskaror pi fronten mot de moriska ri-
kena pi den iberiska halvon. Konung Dionysius av Portugal grundade en

ny riddarorden, som fick namnet Kristusorden. Ar l3l9 beslot piven Johan-
nes XXII, att denna skulle ftilja den helige Benedictus' regel och cistersiens-

ordens konstitutioner, varjdmte han cjverfcjrde i den nya riddarordens

hander alla de agodelar, som tidigare hade tillhort den upplosta tempelherre-

orden i Portugal.
N{ed detta stdd blev Kristusorden snart en maktfaktor att takna med, inte

endast i Portugal utan ocksi utanfor detta lands grdnser; overalit kampade

den mot islam och hedendomen. Calixtus III gav FLr 1455 ordens storprior

full iurisdiktion dven pi det kyrkliga omradet, vilket medforde rdtt for denne

att utndmna biskopar och utdoma kyrkliga straff, ddri inbegripet exkommu-

nikation, inom av orden behdrskat omride. Ndr under 1)OO-talet storprioratet

for alltid civergick till Portugals konungar, forvbrvade denna monarki dtir-

igenom utomordentligt stora, men fcjr det kristna livet inte alltid si lycko-

bringande fullmakter inom det portugisiska kolonialvrildet.
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Med tiden kom ocksi ett annat kolonialveilde att bildas i nara samband
med det portugisiska 

- 
den spanska kronan. Knappr hade de sisra morerna

jagats ur landet, innan man borjade att f.olja portugiserna i spiren ut dver de
okanda vdrldshaven fcir att vinna nya lzinder fdr Kristus, och dra och guld
for egen del. Conquistadorernas tidevarv blrjar. Snart nog uppstod strid
mellan portugiserna, som holl pi sina gamla privilegier, och spanjorerna. Man
vdnde sig dn tiii pivestolen fcir att fi. tvisten avgjord. I ett beslut av vdrlds-
historisk betydelse fcirkunnade Alexander YI fu 1494, att alk landomride
cister om en viss longitud skulle vara understdllt den portugisiska kronan,
medan alla lander som kunde upptackas visier om samma lzingdgrad skulle
hora den spanska kronan till. Med tanke pi pivestolens betrringda l;ige 

-turkfaran var di en allt civerskuggande verklighel 
- 

f2nn piven fdr gort arr
pi de spanska konungarna overfora samma rdttigheter, som innehades av de
portugisiska. Dessa privilegier 

- 
patronatet 

- 
innebar, atr den spanska kro-

nan svarade for all kristen mission inom sitt kolonialvzilde mor arr den erholl
samma exklusiva rdttigheter pi detta ornri.de som Portugal for sin del.

Med tiden kom emellertid detta system att medfcira allvarliga missforhil-
landen bide pn det politiska och det religiosa planet. De p&vliga agenter, som
sokte istadkomma rdttelser, utsattes fdr forfdljelser eller arresterades av ni-
tiska representanter for kolonialmakterna.

Efter det tridentinska mcitet gjorde en av morreformationens stora pivar,
Pius V, ett allvarligt forscik att f.orlagga den hdgsta ledningen av den katolska
missionsverksamheten till Rom. I ett kardinalkonsistorium, som holls den
23 juli 1568, beslot Pius pi jesuirgeneralen Francisco Borjas inri.dan att in-
stifta tvenne szirskilda kardinalkongregationer, den ena med uppgifren att
leda den andliga itererovringen av det heretiska Nordeuropa, den andra med
uppdraget att vaka over den kristna utvecklingen i sivril Ostindien sorn Vrist-
indien. Men dessa kongregationer miste snart 

- bl. a. av politiska skal 
-instzilla sin verksamhet. Det skulle droja till 1573, innan iter ett sdrskilt or-

gan for missionen skapades. Gregorius XIII sammankallade en srirskild kar-
dinalkongregation, kallad den grekiska, emedan den huvudsakligen hade om-
sorgen for missionen bland de schismatiska kyrkoma som uppglft. Dess arbete
krcintes sitillvida med framg&ng som den rutenska kyrkan samt delar av den
armeniska kyrkan och av de syro-kristna i Libanon och pi Malabarkusten iter
anslots till Rom.

Dessa tidigare fciregingare till den nuvarande kongregationen De propa-
ganda fide berodde fcjr sin verksamhet mycket p6. pivarnas personliga intresse
for deras uppgift. De tdta bytena pi pivestolen omkring 3r 1600 korn drirfor
helt naturligt att inverka hdmmande pi deras verksamher. Efter Gregorius
XIII var det forst Klemens VIII (1592-1605) som szirskilt anrog sig den
katolska vdrldsmissionens behov. Ar 7594 instiftade han en specialkornmis-
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sion for rnissionsverksamheten bland monofysitiska koptiska kristna i Abes-

sinien, hr 1595 en annan kommission, avsedd for de s. k. italo-grekerna i
Syditalien, och slutligen, den 11 augusti 1599, eD ny kardinalkongregation

med uppgift att verka for den katolska trons utbredande, inte endast i det

heretiska Nordeuropa utan dven i hela den d& nyupptzickta hedniska vdrid,

som strdckte sig frin Afrika till de japanska ciarna och Filippinerna och fr6n
Hudson Bay till Eldslandet pi det vdstra halvklotet.

Men dven detta foretag, som av sin upphovsman dgnades stort intresse,

dog med denne, inte minst pi grund av de finansiella svirigheter' som kurian
hade att kampa med vid denna tid. Emellertid kunde rnan inte ldnge bortse

frin den uppenbara nodviindigheten av att koncentrera den katolska mis-

sionens ledning till Rom, dven om verksam kristen mission givetvis f.ortfa-

rande bedrevs i spansk och portugisisk regi.

Den 6 januari 1622 ar den nuvarande propagandakongregationens fodelse-

dag. Pi piven Gregorius XV:s (I621-L623) kallelse och under hans person-

liga ledning sammantradde denna dag tretton kardinaler, tvi prelater samt

en sekreterare frjr att ta emot pivens uppdrag att forbereda upprzittandet av

en vdl organiserad kongregation for den katolska missionens ledning; de privi-
legier, sorn sammanfattades under begreppet >)patronatet> skulle inte ldngre

tillerkdnnas rdttskraft. Ett halv&r senare, der' 22 iuni 1,622, upprdttades kon-

gregationeo officiellt genom konstitutionen Inscrutahil'i d,iuinac Prouidentiae.

Deta aktstycke, som samma dag fc;ljdes av en annan konstitution, Ronoanum

decet, fastslog kongregationens arbetsuppgifter, sammansdttning, privitregier

och dispensfullmakter samt anvisade den till vissa ekonomiska fcirminer,

bland vilka mdrktes ratten att erhilla den losenssumma pi 500 scudi i guld
(sedermera 600 scudi i silver), som varje nyutndmnd kardinal hade att er-

ld'gga for sin kardinalsring. Efter nigon tids verksamhet befanns ytterligare

foreskrifter nddvdndiga, vilka i sin tur sammanfattades i konstitutionerna

Cum inter multiplices av den 14 december T622 och Cwnz nuper av den 13

juni 1623. I dessa fastsiogs bl.a. att envar av kardinalerna i tur och ordning

skulle handha ledningen av de finansiella angeldgenheterna, vilket dock se-

dermera dndrades till att en kardinal standigt bekladdes med denna svira
och arbetskrdvande syssla.

Kongregationens arbetsomride biev hela den del av den ditida vdrlden
som lig utanfor den hierarkiskt etabierade kyrkans domvlrjo. For dessa ldn-

der blev kongregationen ensam kompetent i de flesta fuigor och {ick sig till-
delad synnerligen stora fullmakter civer de prrister och ordensmdn, som i olika
funktioner tjrinstgjorde som missiondrer. Endast p& detta sdtt ansig man sig

komma ifrin den olyckliga splittring, som tidigare i olika former var
hdrskande i den katolska missionen och villat sa stora svirigheter for kyrkan.

I och med rnissionens utstrdckande ILLI fjd'rran lzinder biev det ocks& nod-
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vrindigt att forse dessa med inhemska praster, som i friga om utbildning
kunde tdvla med det yppersta som de hedniska religionerna kunde uppstalla.

Av den anledningen grundade missionens store gynnare, paven Urban VIII
(1623-1644), i sjzilva Rom ett prbstseminarium, Collegio Urbano de Propa-

ganda Fide, som var avsett for missionsldndernas prdstkandidater. For att
kunna forse missionarerna med kristen litteratur pi katekumernas och neo-

fyternas modersmil lades grunden till ett tryckeri, som kallades Poliglotta,
dfuf.or att det skulle trycka pi de mest skiftande sprik och med de mest olika
stilar och alfabet.

Till skillnad ffin andra kongregationer inom kurian zigde propagandan att
sjzilvstzindigt handlzigga mycket viktiga drenden. Phvarna deltog visserligen

till en borjan personligen i kongregationens sammantrdden, men di de allt-
mera blev forhindrade av olika skdl, delegerades beslutanderatten i flertalet
mil till kongregationen, enkannerligen dess prefekt och sekreterare, men med

det sjzilvfallna forbehillet att vid de regelbundet iterkommande tabella-audien-

serna hilla piven underrdttad om de fattade beslutens innebord.

Propagandans organisation kan anses vara avslutad omkring 61 1650. Frin
denna tid till vira dagar har endast mindre dndringar skett. Kongregationens

exklusiva rdttigheter cjver alla troende, prdster och lekmdn, inom missions-

omridena i alla drenden, som inte bercir trosldra och moral, dktenskap och

liturgiska foreskrifter, ldmnades i si gott som orubbat skick vid den stora

kuriereform som fdretogs ir 1908.
Den katolska kyrkans missionshistoria i nyare tid dr prdrglad av bide fram-

gingar och bakslag. De framg&ngar, som till en borjan vanns i Kina och

lapan, kunde inte utnyttjas, i Kina pi grund av stridigheter betrziffande mis-

sionsteori och missionspraktik mellan de missionerande ordnarna, jesuiter och

franciskaner, och i Japan huvudsakligen p& grund av de svira fcirfOljelser

som riktades mot alla katolska kristna. I Syd- och Mellanamerika samt i In-
dien uppniddes battre resultat. Antiklerikalismen under 1700-talet, som bl. a.

medforde jesuitordens uppldsning, ledde till den katolska missionens forfall
och upplosning. Bl. a. ldmnades missionen i Sveriges utan hjzilp och under-

stcid just ndr den befann sig i ett mycket kritiskt luige.

Forst under den katolska restaurationens tidevarv kunde den kyrkliga mis-

sionen iterta sin verksamhet; det skedde di med desto storre kraft och verk-
sammare understcjd frin prdsterskap och lekmzin dn nigonsin tidigare. Sedan

dess har kyrkans mission vunnit allt storre betydelse. I vhra dagar spelar den

en oerhcjrt viktig roll, seirskilt i de senaste pivarnas rundskrivelser och utta-

landen, och det bebidade allmdnna kyrkomotet kommer nog att ge nya, ktaf-
tiga impulser ocksi i detta avseende.

lon Peter lVieselgren
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HENRI DOMINIQUE LACORDAIRE
TILL TOO-ARSMINNET AV HANS DOD

{ Bourgogne, den provins i Frankrike som givit kyrkan den helige Bernhard
I uv Clairvaux och Bossuet, foddes fu L802 Henri Lacordaire. Det var samma
ir som ett konkordat mellan kyrkan och staten offentliggjordes och kyrkorna
pi nytt kunde dppnas for gudstjtinst efter franska revolutionen. Lacordaires

far som var ldkare dog 1806 och efterldmnade fyra scjner av vilka Henri var
den andre. Modern som var en god kristen, >modig och starkrr, bosatte sig i
Dijon och ledde till att borja med sjrilv Henris undervisning. Som pojke var
han mycket road av att leka prdst och holl lAnga och glcidande predikningar.

Vid 10 irs ilder kom han in i ldroverke\ ddt han under den fcjrsta tiden
utsattes fcir kamraternas brutalitet. Han berdttar att han brukade gcimma sig

under en bank och dar forena sina lidanden med den korsfdstes. Denna
barndomsupplevelse kom senare am sdtta spir i utgestaltningen av hans and-

liga liv. Efter nigra minader upphorde dock forfolielserna och Henri fick
en ung l:arare, en rdttridig och hederlig man, som entusiasmerade sina elever

for litteratur och for antikens historia. Men denne larare, som Lacordaire

d.nnu pi dodsbadden ndmner med tacksamhet, talade aldrig om religion och
gjorde ingenting fcjr att hindra Henri frin att glida in i skepticism och otro.

Vid tolv 6rs &lder hade han gitt till sin forsta kommunion, men deirefter av-

ld.gsnade han sig mer och mer frin kristendomen. Ingenting i undervisningen
hade tjzinat som stdd fcjr hans tro, allt gick ut pi att forhzirliga antikens master-

verk och heroism, medan Guds ord forkunnades utan vdltalighet eller foljd-
riktighet. Henri gick ut skolan som en gldnsande elev och fortsatte med att
Lisa juridik. Hans mor ville trots ekonomiska svirigheter bercda sonen moj-
lighet att gora karriar som advokat i Paris. Dzir borjade han pi allvar frbga
sig varfcir han lever och finner att han icke kan stodja sig pi nigot av det

som fdrut entusiasmerat honom: dra, vdnskap, bocker; han fcirstir att denna
jord zir for liten for honom, han behover den Ozindlige. Han bekzinner sin

vanmakt, soker efter ljuset och ber Gud om ftjrbarmande. Sanningen visar

sig for honom och han ndrmar sig den dag, dh han kan saga'. >>Ja, jag tror.,
Det dr endast en helt kort tid som skiljer detta ogonblick frin beslutet att bli
prdst, ir 1824. >r}{os honom fanns det ingen intervall mellan att tro och att

hringiva sig. Pi dagen for sin omvdndelse blev han prdst.rrl Efter fullbordade

studier vid prdstseminariet Saint-Sulpice blev han prziswigd 7827. Men han

' P. Chocarne: Vi.e intime et religieuse du P. Lacordaire. 1866, del I s. 41.

r4 -6rr640rr Credo. 4z:airg. Nr 5. r!6r 2rt



Sr. Ingri.d. Mari.a Sciderlund. o. p.

var Zinnu osdker om vilken vdg som Gud bestzimt for honom: sekularprdst,
jesuit eller missiondr. Till att borja med blir han utndmnd till kaplan hos

visitandinerna. Han dtgnade all sin fritid it fortsatta studier och levde helt
tillbakadraget. Under tiden scikte han ett vidare handlingsftilt.

Kyrkans situation var dnnu mycket svir. Overallt mcittes man av restrik-
tioner frin de lagstiftande myndigheterna: jesuiternas skolor var fortfarande
stangda, prdstseminarierna kontrollerades, religionsfriheren var starkt besku-
ren. Lacordaire hade redan fattat sitt beslut att ldmna Frankrike for Nord-
amerika, di han pi vzigen till Bourgogne, dit han rest for att ta farvil av sin
familj, fick ett brev som talade om ett projekt att grunda en tidning l'Aueni.r,
dar Lacordaire skulle fi medarbeta. Bakgrunden till detta erbjudande d.r i
korthet fc;ljande. Abb6 de Lamennais, ledande gestalt inom den ditida franska
katolicismen, som till att borja med varit en forkempe for det absoluta
konungaddmet, hade till foljd av julirevolutionen givit avkall p& dessa poli-
tiska id6er, dar Lacordaire, som politiskt mest lutade i.t en konstitutionell
monarki, inte kunnat fcilja honom. Nu nzir detta hinder avldgsnats, erbjc;ds
Lacordaire ett forum, ddr seklets stora ful,ga skulle fi diskuteras: frirhillandet
mellan stat och kyrka. Infor en sidan mojlighet kande han att der skulle
vata ett svek att hmna sitt land. Hans ode skulle h[danefrer alltid vara for-
knippat med fosterlandets.

L'Auenirs artiklar genljdd av glcid och entusiasm: man stred fcir kyrkans
frihet gentemot staten, dven i ekonomiskt avseende, for undervisningens fri-
het gentemot statsmonopol, fdr klostervdsendets frihet gentemot fdrildrade
lagar. Polemiken var radikal i sina principer, men fuamfor allt i sitt tillvaga-
g&ngssdtt. Aven ndr det grillde sjdlva ldran kom man med vissa misstag, men
redaktcirerna hade i forveig visat sin vilja att underkasta sig Roms domslut
och sin onskan att Kristi steillforetrridare skulle upplysa dem om det i deras

artiklar fanns nigot som var emot tron.z Den franska hierarkien blev mycket
irriterad av I'Aueni.r's hillning. Redan ordet >frihet)), som iterkom snart sagt

pi varje rad i tidningen var misstdnkt i deras oron, de som si nyss fitt lira
vad den franska revolutionens proklamerande av frihet inneburit for kyrkan.

- 
Det zir for dvrigt forst under piven Leo XIII och till foljd av hans

encyklikor som kyrkans ledande mdn si sminingom bcirjat fdrsti att en

katolik inte nddvdndigt bc;r vara konservativ i sin politiska och sociala in-
stzillning. Tendensen att h|Jla fast vid det bestiende 

- 
som fortfarande dr

vanlig 
- 

vat di si allmtint ridande och sjzilvklar att andra Ssikter a priori
miste anses failiga.

Di de franska biskoparnas misstro mot I'Aueni.r's id6er cikades for varje
dag, beslot de unga redaktorerna att resa till Rom for att dar ldrgga fram sina

Ssikter och be om en dppen fcirklaring av domaren pi Petri stol. I Rom dit

' Articles de I'Aaenir I s. 151, 158.
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de anlzinde i slutet av december 1831 blev de kallt mottagna. Man begzirde

ett skriftligt memorandum som Lacordaire redigerade. Efter wi minaders

vdntan kom svaret: saken skulle undersdkas, under tiden kunde de Stervdnda

till Frankrike. Roms hillning i denna ffirga sfuade djupt Lamennais. For

Lacordaire ddremot blev Romvistelsen och kurians handlingssbtt ett medel

till djupare forstielse av kyrkans vdsen. Han hade kommit till Rom i szillskap

med en man som av sina lzirjungar betraktades som kyrkans rdddare i dess

uppgoreiser med staten. Hur skulle man ta emot honom i den eviga staden?

- 
Man lade knappt mdrke till honom. 

- 
Men han kommer med ett system

som innehiller riiddningen! Ett system. Kyrkan har sett dem alla passera

och rdddningen har inte kommit frin dem. Men denne man sittef inne med

hemligheter betreiffande framtiden, han kommer for att sdga kyrkan hur man

talar tlll konungar och nationer. Kyrkan har frin hdjden mottagit ridets och

sanningens Ande och vantar inte att lara av nigon mdnniska vad sorn dr hen-

nes plikt gentemot folk och konungar'3

Detta lugn som kommer frin kyrkan som innehar sanningen, denna ,tscimn-

aktighet> mitt i stormen hos Kristi steillfofetradafe blev en uppenbarelse fcir

Lacordaire och befriade honom frin det vdrsta fortryck som finns, ndmligen

andens. Det skedde inte utan strid, men den rnakt som han nyss ldrt kanna

kom till hans undsdttning och befriade honom. Lacordaire skildrar detta sjtilv

pi foljande szitt:

,Det dr inte jag som befriat mig sjdlv, det br hon. DA iag kom till Rom, knd-

bojde jag vid de heliga apostlarnas Petrus och Paulus grav och sade: 'Herre, jag

bcrjar k|nna min svaghet, mina cigon blir skumma, jag urskiljer icke ldngre vare sig

sanning elier misstag. Fcjrbarma dig civer din tibnare, som kommer till dig med upp-
riktigt hjdrta, lyss till den fattiges bon.' - Jag kdnner varken dagen eller stunden,

men jag har sett det som jag icke sitg; jas ldmnade Rom fri och segerrik. Jag har
ldrt av egen erfarenhet att kyrkan dr den mdnskliga andens befriare. Och eftersom

all annan frihet med nodvindigheten hirleder sig lrin intelligensens frihet, har jag

sett de frigor som i dag splittrar vbrlden i dess rltta dager.ra

Lacordaire hade alltsi odmjukt underkastat sig, han hade tilleimpat vad

han en ging sagt till Lamennais: ,Lit oss inte kedja fast vira hjtirtan vid
vira id6er., Lamennais dbremot forh[rdade sig mer och mer och brcit defini-

tift med kyrkans hierarki fu 1834 di han utgav sin skrift Paroles d''un

uoylznt. Lacordaire hade vid sin iterkomst till Frankrike gjort allt fcir att

fora sin vzin tillbaka, men till sist &terstod det blott for honorn aft med

blodande hjarta dra sig tillbaka. Vad iterstod det nu for honom att gora?

Hans medarbetarskap i I'Aaenir hade trots allt gjort honom misstdnkt i

=^"gryg_., 
det skulle han fh erfara met dn en ging under sitt liv.

" Chocarne a.a. I, s. 131.
n Considerations sur le systlme philosopbique d'e M. de la hlennais, s. 152, cit. Chocarne

a. a. l, s. 1J2.
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Ar 1832 hade han pi nytt instzillt sig hos sin zirkebiskop, Mgr de Qu6len,
som mottog honom med cippna armar och btergav honom hans gamla tjdnst

som kaplan, ddr han pi nytt fick folja sin bojelse fcir ensamhet och studier.

Det var vid denna tid som han gjorde bekantskap med Madame Swetchine

som fcir honom blev en sdker och moderlig ridgivare och trogen vdn. Mot
slutet av ir 1833 blev han erbjuden att hhlla fdredrag for eleverna vid

Colldge Stanislas i Paris. De tog sin bdrjan den 19 ianuari 1834 och bildar
epok i Lacordaires liv. De visade hans speciella kallelse: apologetisk under-

visning frin predikstolen; de uppenbarade ocksi for huvudstaden en stor

kristen valtalarc.
Framgingen blev oerhcird. Vad berodde den pi? I grunden l&g det t8lmo-

digt bedrivna studier pi en ny plan av kristen apologi, vilken bestod i att visa

katolicismens gudomliga ufspfung genom dess verkningar i samhbllet. Natur-
ligtvis fanns det ocksi i hans framstdllning en ungdomlig entusiasm full av

patriotism, en talekonst som stod i motsdttning till 1700-talets klara men

kyliga uttryckssdtt. Det var inte en predikan, inte en homilia utan ett upp-

h6jt samtal om gudomli ga ting, ddr hhorarnas sinnen utsattes for en korseld

av vziltalighet, tro och entusiasm. Det var inte bara prdsten utan aven skalden,

medborgaren, filosofen, mdnniskan hel och hillen, mannen av i dag som ta-

lade till sin tids mdnniskor om fdrgingnating, om en religion som de trodde

ligga p& sitt yttersta och som forde dem frin beundran av talangen till vordnad

fcjr leran. Infor en si stor framghng blev de forsiktiga raidda ftir eventuella

politiska efterrdkningar, och fdredragen instziildes. Detta kom att fi helt

ovdntade folidef, ndmligen att Pafis katedral Notre Dame cippnades for abb6

Lacordaire i borjan av fastan 1835. Det var till en del en manciver av hans

motstandare som trodde att han inte skulle gi i land med en s& svir uppgift'
Men de blev besvikna. Fem timmar i forv2g kom man [.or att fcirsrikra sig om

plats. Det var mdn i alla Lldrar och av skilda overtygelser, som i andlcis

spdnning och gripenhet lyssnade till den nye profeten. Fciredragen i Notre

Dame bildade epok och blev upphovet till en oanad omsvzingning i den all-

mdnna opinionen. Somliga har forebritt Lacordaire och sagt, att hans predik-

ningar inte omvdnt nigon. uAven om man skulle erkiinna detta, zir det till-
rrickligt fcir oss att han omvint opinionen, dvs. hela vdrlden.rrb

Efter wi 8rs prediknin gar avsdger sig Lacordaire erbjudandet om ett tredje

&r och reser till Rom i maj 7836. Han kzinde att han behovde en tids stillhet

och ro. >rMan miste sdtta sig ner en smula, dven fcjr att gora det goda.u

Hcjsten 1837 itervander han for att predika i Metz. Han bbr di pi en tanke,

som han inte anfortror n&gon, men som oupphorligt forf6ljer honom och

>runder vars tyngd hans sjzil faller som en ryttare under sin hdstu.6 Denna

5 Chocarne I, s. 189.
6 Chocarne a. a. I, s. 189.
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tanke dr att bli munk och att iterupprbtta en av de ordnar som fordrivits frin
Frankrike. Han tdnkte att den stdrsta tjdnst han kunde bevisa kristenheten

vore att gora nigot hzirfcjr. Det som kom honom att weka var frigan om

han skulle gi i land med en si stor uppgift. Dock, trots alla yttre svirigheter
som Lacordaire fcirutsig, sig han ocksi sanningen i Pauli ord att Guds svag-

het dr starkare dn mdnniskor. Det finns alltid i mdnniskornas hjdrtan en punkt
genom vilken Gud kan trdnga in. Konsten ligger i att urskilja den och betjrina

sig av den. Lacordaire kande att han genom sin strillning och sitt fcirflutna
hade fcirberett sina landsmdn och samtida att t^ga emot hans id6er.

Vad var det di som kom honom att stanna infor dominikanorden? Seikert

var det sjzilva inneborden i ordet predikarbroderna som fcjrst fingade hans

uppmdrksamhet. NAgra personliga kontakter med dominikaner hor vi inte
talas om: de som i frdmsta rummet uppmuntrar honom i hans kallelse 1r en

jesuit och en benediktin, Dom Gudranger. Har han ldst ordens konstitutioner?

Ja,han har hastigt ldst igenom dem en augustikvdll 1837 i ett exemplar som

linats genom Dom Gu6rangers formedling frin konventet vid S:ta Maria
supra Minerva. Ett 6r senare den 25 augusti sammantrdffar han en enda

ging med generalmdstaren Ancaroni, men detta mote blev avgorande, och den

14 september kuode han skriva till Madame Swetchine:

>Egoismen sade till mig: stanna kvar. Jesus Kristus sade: Ndr jag blev erbjuden
ara och lugn, valde jag korsdoden. I detta tillstind har min sjil befunnit sig under
dessa sista mi"nader. I dag har jag besegrat fienden; hos mig kinner jag inte mer en
skugga av mdnsklig feghet och det 6r detta som gcir mig sdker pi att lyckas mer ln
allt tillmcitesgiende som jag har funnit. Nlr jag intr,idde i seminariet for 14 ir sedan,

uppievde jag exakt detsamma: fcirst en kamp, under vilken jag kom med samma in-
virrdningar, diirefter sedan mitt beslut fattats en fasthet, en visshet som ingen miss-
rlkning har stcjrt ett enda cigonblick. Vid bida dessa stora vindpunkter i mitt liv
har )ag offrat en siker stdllning mot en osdker, en stblining som jag var nojd med
mot en som forskrdckte mig.u?

Under den korta tid han vistades i Frankrike innan sin avfard till Rom
(okt. 1838-mars 1839) for att iklzidas drdkten, hmnar han it offentligheten
en skrift, Mbmoire pour le rbtablissement en France de I'Ordre des Frires
Precbeurs, der han forklarar och forsvarar det steg han dmnar taga.8 Det
gdller nu att ur denna kalla lara kanna Lacordaires uppfattning om den

orden han stir i begrepp att trdda in i och sl finna svaret pi hans val.e Teinker

han inte pi sig sjZilv d& han skriver om den helige Dominikus: ,--- di han

nu nitt sin levnads middagshdjd och sig tillbaka p& den ungdom som forflutit
och mot framtiden som snabbt skulle fora med sig resten av hans ir, bc;rjade

" Chocarne a. a. l, s. 229 I.
* I en annan artikel kommer vi att ge nigra utdrag ur denna alltjlmt aktuella skrift.

Sidhdnvisningarna efter en upplaga av &r 1880.
' F<ir dessa frigor hlnvisas till P. Duval: I-acordaire Dominicain i tidskriften La Vie

Spirituelle, febr. 1961. Februarinumret ir helt dgnat pater Lacordaire.
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han att taoka ph en apostolisk orden, vars uppgift vore att fcirsvara kyrkan
genom predikan och undervisning', (Mlm. s. 61).

Mycket tydligt har Lacordaire sett att Dominikus orden kommer med nigot
nytt i kyrkans historia och han har med sdker instinkt framlagt vari detta

bestir, p& ett sdtt som bekrdftats av senare forskningar. ,rDen orden som den
helige Dominikus skapat dr inte en klosterorden utan ett samfund av brdder,
som forenar den styrka livet i gemenskap ger med yttre handlingsfrihet,
predikan med personlig helgelse. Sjzilarnas frzilsning dr dess frdmsta mil och
undervisning dess fcjrndmsta medel. 'G&n ut och ldren', hade Jesus sagt till
sina apostlar, 'Gin ut och ldren', upprepade Dominikus (s. 64-65). I kort-
het ndmner lacordaire aft for att kunna folja denna appell till apostolisk
verksamhet, i sjzilva konstitutionerna tagits med principen om dispens "for
att klosterlivets ok aldrig skall hindra friheten att gora gott> (s. 65). Den
strdLnga livsforingen: stdndig avhillsamhet frin kottmat, fasta frin 14 sept.

till pisk, uppstigning p& natten for tidebon osv., var inte ett sjrilvzindamil
utan kunde modereras genom denna mdjlighet till dispens inte bara av hdlso-
skdl utan dven fcir studier och apostolat. I memorialet kunde Lacordaire inte
g& in i detaljer, men man fir ett starkt intryck av att det som han skrev om
var vdrden, som han ldnge levat av och som han nu fann redan fcirverkligade.
>>Om man frigar oss varfcir vi helst valt predikarorden, si svarar vi, att det
dr den orden som bzist Limpar sig for vir natru, virt forstind och virt mil.
Den passar vir natur genom sin organisation, virt forstind genom sina liro-
satser och virt mil genom sina medel till verksamhet, vilka huvudsakligen
bestir av predikan och teologi> (s. 77). Men trots alh dtr ju forhillandena pi
1800-talet ej desamma som pi l2))-talet. Varfor inte grunda en ny orden?

Hzirpi svarar Lacordaire: ,rOm Gud skulle giva oss fcirmigan att skapa en

andlig orden, si. dr vi civertygade om att vi efter mycket sokande aldrig
skulle finna nigot nyare och liimpligare fcjr vir tid och dess behov dn

Dominikus' regel. Den har intet annat alderdomligt over sig dn sin historia,

och vi anser det inte ncidvdndigt att bry vir hjana enbart for nojet av att
rdknas frtLn ig8;r>> (s. 78).

Det var med denna instzillning till orden, dess stiftare och regel, som

Lacordaire den 9 april IB39 begede ,'Ordens barmheirtighet' och mottog
drzikten ur pater Ancaronis htinder i kyrkan Santa Maria supra Minerva i
Rom. Under novisiret i Viterbo (konventet La Quercia), dar hans civerord-

nade sdrskilt frapperas av hans odmjukhet, arbetar han pi sin fritid pe att
skriva en biografi civer Sankt Dominikus, destinerad fcir samma publik som

memorialet. Den 12 april 1840 avldgger han sina eviga loften, 1841 lLter
kommer han till Frankrike och bestiger pi nvtt predikstolen i Notre-Dame,
men nu i dominikandrzikt och talar om La Vocation de la Nation franqaise.

Fcjr Lacordaire representerar detta den offentliga installationen av dominikan-
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orden i Frankrike. I april 1841 iterkommer han med fem nya broder till
Rom ddr konventet S. Clemens oppnades fdr den grupp fransmdn, som skulle
fullgora sitt novisir under pater Lacordaires ledning. Men plotsligt och ovdn-
tat kom ett bakslag. Lacordaire erhcill order att ensam stanna kvar i Rom,
medan den ena hzilften av gruppen hdnvisades till Quercia och den andra till
Bosco i Piemonte. Aterigen som ddigare i fuhga om I'Aaenir bojde sig Lacor-

daire i lydnad utan att ens begdra en forklaring, och de unga ))postulanterna,
som ju dnnu icke var bundna av nhgra fdrpliktelser gjorde som han och holl
fast vid sin kallelse.

Tack vare denna underkastelse utan villkor vann Lacordaire ph nytt sina

cjverordnades fdrtroende och fick efter en tid borja sitt verk att infora orden

i Frankrike. Dzir oppnar sig for honom och hans broder ett pi samma ghng

nytt och gammalt arbetsfalt. Pater Lacordaire undervisar genom sina konfe-
renser i den kristna trosltiran i Bordeaux, Nancy, Grenoble, Lyon, Dijon osv.

Arbetet med restaurationen av dominikanorderi fullfoljes och uppbdres av

konferenserna. Konvent grundas i Nancy (1843), Chalais, ndra Grenoble
(T844), Flavigny vid Dijon (1848), Paris (1849). Fr&n hr 184) forlades
novitiatet till Chalais och 1850 upprdttades provinsen Frankrike pi nytt med

Lacordaire som provinsprior.
Hur skulle livet i de nyupprdttade konventen utgestaltas? Lacordaire hade

{rin novitiatet i Quercia skrivit till sin gode vdn Fr6d6ric Ozanam (2 okt.
1839) om sina intryck och sdger bland annat: >Fcjr min del zir jag mycket
nojd och jag saknar hdr intet annat an fr&nvaron av en kraft och strdnghet
som dr nodvtindig fcir oss fransmdn. Di vi bli munkar vill vi vara det dnda

till grunden.rrl0 Det br den stora svirigheten i dominikanordens vdsen som
Lacordaire hdr vidrcjr: f.aran att i. ena sidan overdriva dispenserna si att klos-

terlivet och dess fordringar reduceras till ett minimum, 3. andra sidan att hilla
fast vid si.dant som blir till ett hinder fcir m8,let, apostolatet. Vid tiden for
Lacordaires restauration av orden i Frankrike, kan man saga att man givit
efter for tendensen att pruta av ph kraven i de lander ddr orden dnnu over-
levde. Det blev alltsi en hjdrtesak for de forsta dominikanerna i Frankrike
att rhda bot hrirpS. Man tilleimpade ph nytt abstinens och fasta i dess ur-
sprungliga omfattning, holl matutinum pi naften samt andra botdvningar
och fdrsakelser. Denna anda spred sig sedan till orden i dess helhet szirskilt

efter det att piven utndmnt en fransman ) pater Jandel, till generalmdstare

for hela orden. Pater Jandel gick mycket hirt in for en strdng observans, han

var mindre nyanserad 2n sin mdstare Lacordaire. Man skulle kunna sdga att

Jandel gjorde dven medlen till mil, medan Lacordaire visserligen tog allt
pi allvar: medlen och milet, men milet som mil och medlen som medel.

'o Duval a.a., s. 16l.
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Detta blev anledning till slitningar inom orden i Frankrike, vilket provinsens

fortsatta historia visar.
Pater Lacordaire som alltid sokte efter mojligheter att inverka pi den all-

mdnna opinionen accepterade efter februarirevolutionen en plats i parlamentet,

men avsade sig den redan i maj, dh han snart insig hur svirt clet var att till-
ldmpa en kristen anda av karlek och fred inom politiken. Ddr blir opartiskhet
till svaghet, barmhzirtighet till forreideri, mildhet till onskan att behaga alla.
Ingenting ar sh latt som att folja ett visst partis &sikt, ingenting si svirt som

rdtwisa gentemot alla partier.ll
Pater Lacordaire hade redan 1838 innan sitt intrdde i dominikanorden

talat med ordensgeneralen om mojligheten att grunda internatskolor, ddr

broderna skulle kunna agna sig it ungdomens uppfostran. Men han insig
snart att detta inte var mojligt utan att skapa en ny gren, en tredje orden

med en regel avpassad for detta arbete. Det blev Lacordaires sista stora insats

att grunda denna tredje orden och verka som ledare fcir internatldroverket
Sordze. Lacordaire hade inget bestdmt uppfostringsprogram, men han kom med

n6got som at battre an ett system: den hzingivenhet och intuition, som en far
har for sina barn. Han ville av dem gora mdLn och kristna. Det dr forvinans-
vdrt hur vdl han kunde anpassa sig till dessa ungdomars nivi, entusiasmerade

dem, leda dem till ett starkt kristet liv. I Sordze fcjrsummades ingalunda
idrott och friluftsliv, och som stimulans i studierna anvdndes beloningar i
lingt hogre utstrdckning dn straff. Lacordaire var sjdlv medelpunkten i
denna lilla vdrld, hans dorr stod alltid oppen for Ituarc som for elever. Sina

erfarenheter som uppfostrare har han lagt fram i Lettres ) un leune hontme

stn la ai.e chrdtienne (1858).

I februari 1860 blev han invald i Franska Akademien dzir han hogtidligt
mottogs i januari foljande 6r. Hans intrride blev for honom ett tecken pi en

seger f6r trosfriheten. Han hade lyckats i sitt verk att forsona sitt irhundrade,
sitt land, vetenskapen och friheten med den katolska tron. Vilket steg hade

inte tagits frin de forsta fcirsoken att i l'Auenar dndra den allmdnna opinionen

till denna dag di han ikladd sin dominikandrdkt hyllades av Frankrikes

intellektuella elit. Detta blev Lacordaires sista offentliga framtrddande. Re-

dan i januari 1860 upptreidde de fcjrsta symtomen av den sjukdom som skulle

fn dodlig utging. Han som varit van vid att hans ande alltid dominerat 6ver

hans kropp fick nu med forvining mdrka att detta inte lbngre var mojligt.
Den 21 november 1861 utandades han sin sista suck i Sordze, dar han ocksi

begravdes i nhrvaro av mer iin 20 000 personer.

Det vore ganska latt att stanna vid vissa fardiga klich6er d& det gziller att

karakterisera pater Lacordaire. Romantiker dr ett ord som i vira ciron har en

wivelaktig klang, man menar diirmed nigon som saknar anknytning till den

" Chocarne a. a. lI, s. 197 I.
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faktiska verkligheten. Lacordaire dr romantiker i den betydelsen att han var

etr barn av sin tid, men han var absolut inte blind for realiteten. Ett verk
som att iterupprdtta en gammal munkorden pi nytt kunde ju vid forsta pi-
seendet tyckas ha endast >arkeologiskt>> intfesse, men om man fciljer Lacordai-

fes fesonemang mdrker man snaft aft hans problemsti'illning dr denna: hur

skall vir tids mhnniskof bast kunna nis av det kristna budskapet? Hans fram-

ging som valtalare beror inte heller, som man lzitt skulle kunna tro, pe en

formlga att genom sitt framforande tillfiilligt entusiasmefa massofna genom

att spela pi deras kanslor. Budskapet som han framfcjr vaf kristendomens

gamla, eviga sannin gar sh som man iterfinner dem i katekesen, men grund-

ligt genomtrinkta pi nytt fof den tidens mdnniskor och framfcirda med inre

kraft och overtygelse. Dzirtill kom den stirskilda gava som stora vdltalafe har:

attkdnna kontakten med auditoriet som en oefhord hjelp. P. Chocarne skri-

vef att Lacordaire behovde den stimulans som ligger i aft 4000 blickar
riktades mot honom for att l&ta sitt inre stromma civer. Denna eldsjzil var

ndmligen i vardagslivet lugn, reserverad, ja t. o. m. kylig gentemot mdnniskor

som nermade sig honom. Hans arbetsfdrmiga var mycket stor och drir hade

han hj?ilp av en god organisationsfcirmiga, vana vid regelbundenhet och en

stark pliktkzinsla.
Den innersta drivkraften till alla hans handlin gar vat karleken till Jesus

Kristus och seirskilt till den lidande och korsfdste Kristus. Hdr kommer vi
in pi ett problem som fctr vir tids mbnniskor vefkar svirlost, nimligen den

stofa plats och betydelse kroppsliga botovningar intar i patef Lacordaires and-

liga liv. I en artikel av pater Regameyl2 behandlas fr&gan ing&ende. Hdr kan

endast ges en kort sammanfattning harcv. Hal borjar med att ganska ingi-
ende uf kallmaterialet dra fram dessa extraordinarie botovningar: hur Lacor-

daire gisslar sig till blods och ber sina broder att pa allt sdtt forodmjuka

honom i bokstavlig bemrirkelse, hur han t. o. m. i kryptan under karmelit-

klostret i Paris liter hzinga upp sig pi ett kors under tre timmafs tid. Han

fortsdtter rned att saga att det kan ligga en psykisk defekt bakom den tillfreds-

stdllelse man finnef i att lida. I och for sig kan man vafken bedoma en sidan

disposition som helig eller fr&nkzinna de handlingar som piverkas ddrav all

fdrtjzinst. Hur det dn m& ha forhillit sig med detta i Lacordaires fall, en sak

dr kIar, nhmligen den vhsentli ga roII som dessa spzikningar har haft i ,rpp-

byggandet av hafls andliga personlighet. De var nodvzindiga for det ena-

stiende vefk som han har fullbordat och for intensiteten i hans Gudshdngiven-

het. Genom dem nadde han fram till sjzilvbehdrskning och andlig jtimvikt,

till en alltmer total disponibilitet och generositet.

Sr. lngrid Mari'a Scid'erlund o.P.

w La Vie Spi.rituelle, febr. 1961. Se lven Sven Stolpe: Den glomda aigen, s' 103 If'
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BIRGITTA OCH REFORMATIONEN

T)"" heliga Birgittas tid ligger i runt tal tjugo generationer bakom oss. Djup-
LJ ghende forandringar har omgesralrat samhdlle och trosi.skidningar un-
der den tidrymd som ligger mellan oss och 1300-talet. Men som det alltid
sker med de enskilda gestalter, som szi.rskilt skarpt framtrdtt i det historiska
forloppet, si har det ocksi skett med Birgitta: fcir eftervdrlden har hon inte
upphort att spela en roll. Tidsavstindet har dnnu inte rdckt till for att gora
henne likgiltig. Hon betyder nigon dven for en modern svensk. Hennes verk
kan inte helt och hillet hzinforas till det fcirgingnas vdrld.

Andi har flera av de fcirandringar, som Sverige genomgitt sedan Birgittas
tid, i grund omvandlat Btrgittas roll som impulsg,iuare. Reformationens
skiljelinje har givetvis betytt mest hrirvidlag. Birgitta var klosterbyggerska
och profetissa. Tiden efter reformationen har inte kunnat bortforklara dessa

grunddrag i Birgittas verk. Men man vdrderade inte klosterliv och profetisk
beg&vning sdrskilt hcigt efter reformationen. Man fick undersoka de civriga
sidorna av hennes livsverk. Det visade sig d&, att ndr man rog bort kloster-
fromheten och Birgittas speciella utformning av synen pi Guds belonande
och straffande hand i historien, di framtreidde ett drag av stark politisk ak-
tivitet, parad med en inte ringa halsstarrighet. Detta drag var inre si alldeles
sympatiskt. Gustav Vasas ringaktning for fru Brita dr ett uttryck fcir "om-
vdrderingen>. Birgittas politiska handlingar kom att dominera bilden av
henne, och de gav upphov till en negatiu bedcimning. De civriga dragen fdr-
svann, dzirfcjr att Birgitta hade kommit pi fel sida om den religiosa skilje-
linjen. Hon iterfanns i den ,p&viska, tiden som en understodjate av munk-
och nunnevidskepelse. Ddrmed drogs hon ocksi in pi de anklagades sida i
f lera irhundradens fcirbittrade religionspolemik.

Eftervdrlden kommer in i efterhand for att korrigera. Man uppmeirk-
sammade, sedan ortodoxiens kraft borjat sina, att Birgitta med all strzinghet

framforde kravet pi individuell personlig omvrindelse frin synden och bot-
goring. I denna hennes iver for den individuella sjzilens liv i Gud sig man
ett reformatoriskt drag. Man menade, att Birgitta haft samma anda som man
tyckte sig finna hos Luther i den forsta av hans 95 avlatsteser: Kristus ville,
ndr han uppmanade till bot och blttring, att hela livet skulle vara en bot-
goring. Man sammanknot alltsi Birgitta med Luther och reformationen.
S& uppstod en romantisk syn pi Birgitta som reformationens fcirelcipare. Den
odlades dnnu i det fcjrra &rhundradet, jzimsides med den gamla bild som

ortodoxien skapat.

220



Birgitta ocb reformati.onen

Bladet har i vhra dagar iter vdnts. I dag ser man faran av det romanriska
medeltidssvdrmeri, som si liitt blir foljden av bristande forst&else for medel-
tidens egenart. Man ser att en alltfcir snabbt konstruerad kontinuitet mellan
Birgitta och reformationen inte hjrilper oss att bzittre fcirsti vare sig Birgitta
eller reformationen. Man pipekar dzirfor iter, att Birgittas kristendom var
zikta medeltida: sakramentsfromhet, helgonv6rdnad, gdrningsidra och hierar-
kisk kyrkosyn skiljer Birgitta frin reformationen. Birgitta eir nu inte ldngre
en reformationens fcirelopare, utan bandet med det fdrgingna dr starkare
:in blicken mot framtiden. Med reformationen inrdder nigot vdsentiigen nytt,
som saknar vdsentliga band med den svenska medeltiden.

tk

Det dr inte alldeles berydelselost att frd.gan om ret'ormationens innebc;rd
i dag tycks bli pi ett nytt sdtt aktuell inom teologin. Man ifrigasdtter flera
hittills allmlnt accepterade forestzillningar om vad reformationen medforde.
Det dr klart, att dzirvid ocksi ett begrepp som ,rreformarionens fcirelcipare"
bercjrs. Det dr inte min mening att hdt fcirsoka besvara eller ens uppstalla
nigra problem rcirande reformationens innebcird. Jag vill inskrdnka mig till
att peka ph nhgra enskiidheter som faller en profanhistoriker, som tangerar
det kyrkliga fhltet, serskilt i cigonen.

Ingen som studerar senmedeltidens svenska historia kan undgl 
^tt 

lagga
mdrke till vilken roll Birgittas tankar spelade inom politiken. Men man har
inte lika ofra fthgat sig, varifri'n dessa tankar kommit in i det svenska poli-
tiska livet. Oftast gissar man pi att Vadstena fcjrmedlat dem. Men bortsett
frin aem som fcjrmedlat dem, dr det otvivelaktigt, att det existerat en bety-
dande hdgadlig krets som inspirerats av Birgittas politiska fcirkunnelse. Man
kan frhga sig, om inte Birgitta betytt minst lika mycket for Svedge direkt
geno/ll de politisha bi.rgi.tti.nska kretsarna som genom Vadstena klosters
religiosa verksamhet. Ing&ende studier kring Bo Jonsson Gripl har visat pi
ett intimt samarbete mellan en birgittinskt inspirerad stormannakrets och
Albrekt av Mecklenburg, riktat d.els mot Magnus Eriksson, men clels ockslt

mot Margareta. Kanske skall man en ging kunna dra en klar linje frin
denna grupps intressen till de kretsar som under Engelbrektskrisen verkade

mot Erik av Pommern, under Karl Knutssorr mot Kristian I, under Sten

Sture d. 6. mot konung Hans, under Sten Sture d. y. mot Kristian II. Snkert

dr dnnu blott, att det i alla dessa fall dr spenska bdgadli.ga kretsar, som dr

bdrare av kampen mot konungamakten. En birgittinsk inspiration dr klart
pivisad endast for den f6rsta generationen efter Birgitta.

Pi ett sdtt br en viss adelkrets' av Birgitta inspirerade stdllningstagande fcir

Albrekt av Mecklenburg inte civerraskande. Eftersom Birgittas liv i Sverige

1 Sten Engstrrim: Bo Jonsson Akad. avh. Uppsala 1935.

221



Tore Nyberg

infoll under Magnus Erikssons tid, var det denne konung, som fcjrst blev
foremil fcjr hennes jzimfdrelser. Birgitta stiillde kyrkligt ideal och politisk
verklighet mot varandra, lat idealet bli norm och begzirde att verkligheten
skulle anpassa sig ddrefter. Men man bcjr observera, att nar Birgitta ldmnat
Sverige, var den av henne inspirerade stormannagruppen inte lika konse-

kvent i sitt forhillande till Albrekt, som Birgitta varit i sitr forhillande till
Magnus Eriksson. Deras medel att begrdnsa Albrekts makt var politiska,
inte religidsa: det var det man kallat ridskonstitutionalismen, som i full skala

spelades ut mot Albrekt. Dzirfor framrddde frin dessa stormdns sida inte
samma religiosa kritik mot Albrekt, som Birgitta givit uttryck it mot
Magnus Eriksson 

- 
trots att Birgitta egentligen varit minst lika skarp i sina

f&taliga utsagor om Albrekt! Hdr var det tydligen dels mringden av profe-
tior, dels tidsfaktorn, som gjorde att domen tycktes falla sh mycket hS.rdare

6ver Magnus Eriksson in over Albrekt; si mycket som Birgitta sagt om
Magnus, fick hon helt enkelt inte tillf;ille att saga om Albrekt, eftersorn hon
redan var i Italien nrir Albrekt blev kung, och avled dzir lingt fore honom.
Kanske hade hon rentav blivit si brdnd av vad det kan medfcira att rikta
profetians eld mot en regerande konung, att hon valde att zigna sig it kyrk-
ligt sett mera >>stindsmdssiga> uppgifter.

Vad Birgitta &stadkom, var alltsh inte bara ett kloster. Klosterlivet fick
mindre praktisk betydelse fcir Birgitta zin fcjr minga tidigare helgon. Bir-
gitta vat sjzilv ingen nuflna. Benedikt av Nursia, Bernhard av Clairvaux,
Frans av Assisi hade varit medlemmar ay den organisation de grundade eller
reformerade, liksom senare Ignatius av Loyola. Det var inte Birgitta. Dzir-
emot var hon direkt och personligen engagerad i politiken, senare i kyrko-
politiken. Detta ger hennes liv en helt annan ton dn andra ordensstiftares.
Visserligen var Bernhard av Clairvaux lidelsefullt engagerad i korstAgspoli-
tiken, Frans av Assisi i pivepolitiken och Ignatius i rendssansens maktkamp.
Men de drog sig alltid pi nytt tillbaka till sin egen ord.en, till sitt samfund.,
for bon och inre samling. Nzir Birgitta drog sig tillbaka, var det i Rom; men
inte inom den orden hon sjhlv grundade. Hon stod sjrilv formellt vid sidan
om sin orden, s&dan den hcill pn att utformas pi grundval av Regula Salva-
toris.

Den religiosa rorelse Birgitta gav upphov till, kanaliserades ut i minga
firor. Klosterlivet var bara en av dem. Kanske intensivast flodade inspirationen
om klostergrundningen under Alvastrahren, vid det cisterciensiska kloster ddr
hennes make blivit begraven. Men den ledde inte till att hon sjblv sokte intrdde
t. ex. i det bercimda S:ta Ingrids kloster i Skzinninge. Klostret fann hon trots allt
inte vara en lzimplig plats for sin kallelse, inte ens ndr maken var dcid och
hon hade kunnat vdrlja fitt.

Sett ur denna synpunkt dr Birgittas verk inte si typiskt medeltida som
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man menat. Det 1r mer allmdnmrinskligt. Tidsforhillandena, inte en primeirt
medeltida kristendomssyn, har bestdmt proporti.onerna i hennes liv. De har
fort till att en del av Birgittas skapande verksamhet tagit sig politiska former,
en del rent kyrkliga, andra kyrkopolitiska. Att d,elarna i sig zir medeltida zir

ju givet. Men helbeten ar der. inte ldngre.
Ingenting visar tydligare dn en blick pi Birgittas klosterinstitution, hur fciga

medeltida hennes livsverk som helhet var.
Klosterlivets store portalfigur zir Benedikt av Nursia. Vid brytningen mellan

en cisterut orienterad medelhavsvdrld och germanfolken d.r han den man som

samlar sin aktivitet i uppgiften att ge det religi.dsa liaet en kulturbiirande

form. }{aos mil med detta verk var utan wivel att i forsta hand gagna det
religiosa livet; dziri kan ban, om nigon, kallas en dkta medeltidsmdnniska.
Vad han utforde, blev fcirutsdttningen for ordenslivets uweckling under
1 000 5r ftamhl Hog- och senmedeltidens oerhorda rikedom p5. ordnar vore
otdnkbar utan den rildre medeltidens enhetlighet. Munkar och benediktiner
var med fi. undantag identiska begrepp si lSngt fram som till S:t Bernhards
tid. Fcjrst Frans av Assisi skapade en ord,en, vars medlemmar yat brc)der, inte
ntunkar,

Det var i en tid, prriglad av denna icke sprzingda ram, som Birgitta utfdrde
sitt livsverk. Det dr di snarast forvinande, att hon till sh liten del iignade
sig 6t sitt kloster, som hon faktiskt gjorde. Hennes ldngtan, avsikt och vilja
mh ha varit starkast knutna till det religiosa livet i ordensformen. Men i
praktiken utovade detta liv, s6dant det verkligen tedde sig, tydligen inte den

starkaste dragningskraften pi henne. I det yttre var det politikens aktuella
uppgifter, var de dn motte henne, som tog Birgitta i ansprik. Hon sparade

sig heller inte i detta hdnseende. I det inre livet gzillde det omvdndelsen,

sjzilens frzilsning och saligheten. Men det var inte bara genom att bygga upp
sin egen orden, som hon trodde sig tillmotesgi sjzilarnas nod. Hon besvarade

den genast och pi platsen, dels genom personlig vhlg6renhet och mzinsklig
hj?ilp, dels genom uppfordringar och maningar till kyrkomzin som hon oupp-

horligen kom i kontakt med. Ocks& detta dr ett mera allmdnmdnskligt an

medeltida drag. Det stdller inte Birgitta pi en linje med Beneciikt av Nursia.
Inte heller dr det monstret av Bernhard av Clairvaux, som hon foljer; snarare

d& av Frans av Assisi. Men skillnaden mellan henne och Frans av Assisi

dr dndh vdsentlig. Birgitta betraktade inte sitt eget i.ntrlide i ordensstdndet

sor/? en nr)durind.i.g d.el aa si.n kallelse, aa sitt war pd Guds rop. Jag vet inte
om man di lzingre kan hdvda, att Birgitta var en dkta medeltida mdnniska,

ty ingen forestzillning ar val si vdsentlig for medeltiden som den, att det

utualda liuet fdr Gud normalt gdr genom ordeustdndet.
Den kamp Birgitta frirde for aft Aw piminna om, att ordensstindet inte

behover vara den enda vdgen till ett utvalt liv for Gud, tir i sjrilva verket
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vdrd en minst lika stor uppmdrksamhet som det fcjrh&llandet att hon fak-
tiskt grundade en egen orden. Ty i denna sin kamp fcir en riktig syn pi
kallelsen sti.r hon mindre pi linje med Bernhard och Frans dn med Luther,
fcire detta augustinmunken, eller Oekolampadius, fore detta birgittinmunken.2
Visserligen mi man erkdnna, att kampen fcirdes med hogst skilda medel:

Birgitta uttalade i form av uppenbarelser vissa av det religiosa livets aldrig
bortglomda grundsatser och leddes dzirav till en syn pi sin kallelse, som inne-

bar att hon aldrig sjdlv intrzidde i ett kloster, utan i stiillet zignade sig it att
upprdtta ett. Luther och Oekolampadius ddremot uttrAdde pi ett dittills
revolutionerande sdtt ur sitt dittillsvarande klostersamfund for aft inom ramen

frjr ett borgerligt samhdlle 
- 

lVittenberg och Sachsen, resp. Basel 
- 

for-
verkliga en stcirre och mer omfattande idealbild av ett uwalt liv for Gud.
Men fr&gan dr, om inte overensstammelsen i tendens och avsikt vdger tyngre
zin skillnaden i val av medel.

Den tid som prziglade Birgittas frirestzillningsvhrld var dnnu si sluten, att
d& pi 1300-talet dnlu inte minsta mojlighet fanns att betrakta ett kloster-
uttriid.e som en under nigra som helst betingelser fcirsvarlig handling. Dzir-

emot var 1300-talet den tid, di forestrillningen om ett utvalt liv for Gud
utanfc)r klostermurarna fcir d.en som aldrig gdtt i kloster l&ngsamt vann in-
steg. Frans av Assisi ldrde en omvdndelsens vdg, som inte behovde utformas
som intrdde i ett kloster. Hans egna ordensbroder vandrade land och rike
runt. De grundade overallt s. k. tredje ordnar, lekmannasammanslutningar

som utan lcifte om kyskhet och fattigdom gav lekmzin nigon del i de verk-
liga ordensmdnnens religicisa fcirrangsstdllning. Uppsala domkapitel i kate-

dralkyrkan vid de gamla kungahdgarna (nu Gamla Upsala) var omkring
1200 regulerat, dvs. dess medlemmar var ordensmdn. Men redan fore I22O

hade det sekulariserats och dess medlemmar var nu bara domkaniker utan

ordensbindning. Flyttningen av drkesdtet frin Uppsala till den nya gotiska

domen pi berget vid Ostra Aros i slutet av 1200-talet var begynnelsen av

en ny andlig tid. En del av den gamla medeltida slutenheten hade givit vika.
Birger Persson, Birgittas far, var en av portalfigurerna till denna stora tid.

Hzirifr&n dr det vi har att dra ut linjen frin Birger Persson over Birgitta
och fram till den gotiska hallkyrkan i Vadstena. Det dr den nya tidens

seger. Det kloster Birgitta grundade hade plats for en stor fcjrsamling av

lekmzin. Prdster och nunnor intog en snarast undanskymd plats i kyrkan, de

forra i ett nedsdnkt kor, de senare pi en laktare. Man kan stdlla frigan om

" Oekolampadius intrddde efter flera ir som domkapitular i Augsburg i Altomiinsters
birgittinkloster,l'f,h elter det att Luther anslog sina teser i \Tittenberg. Efter baratvi,
ir i klostret uttrddde han och ldmnade klostret genom flykt, kvarlZimnande en samling
grekiska, latinska och hebreiska bocker, som han senare aldrig iterfick. Flykten betraktades
som avfall, och biskopen av Freising gjorde omedelbart ingripande i klostret genom forhor
for att p|traffa menin.gsfrdnder till den flyktade.
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inte detta arrangemarrg i Vadstena for samtiden varit nigot ndra nog lika
revolutionerande och befriande nytt som den lutherska fdrsamlingsordningen
blev i talrika tyska stdder frhn l53A-talet och framht, eller som den kalvinska
och zwinglianska blev i flera nederldndska, franska och schweiziska stdder

nigot senare.

Amnet dr fcir omfattande f.or att till&ta mer dn en antydan. Blicken p&

ordenslivet kan i alla fall visa, att ph detta falt de tillbakablickande aspek-

terna elrsamma inte ger hela sanningen om Birgittas verk. Vadstena dr minst
lika mycket resultatet av en omstcjrtande fornyelse som en utlopare av en

urgammal klostertradition. Hdr zir Birgitta inte bara en dkta medeltida mdn-

niska. Eller, om man fortfarande kan sdga att hon zir detta, si dr hon det inte
mindre dn Luther och Calvin.

Vad skall man d& sdga 
- 

rir Birgitta en reformationens forelopare eller
ej? Det tycks mig ndstan bdst att inte ldngre anvdnda denna begreppssam-

manstdllning. Den sdger for litet it vir tid om Birgitta. Nej, det ror sig hdr
om religidsa rcirelser, som prdglats av sin samtids miljo. Forskaren kan
studera det ,rmedeltidan elementet eller det ,nutida, elementet i dessa rorel-
ser. Men han kan knappast skilja mellan ett >medeltida, och ett )reformato-

riskt, element. Reformatoriska element fanns hela medeltiden igenom, fast

de forst med 1500-talet kom att pragla hela samhzillsbilden; och >medeltiden>

i betydelsen >motsatsen till reformationen> kan mcijligen sdgas existera fort-
farande overallt diir det religiosa livet mognar inom formens ram utan att
sprdnga den. Det vore halsosamt om dessa nu inte ldngre tydliga begrepp

kunde ldmnas &sido. Det syns mig riktigare, att alTa de historiska rorelser vi hzir

talat om 
- 

det benediktinska klostervdsendets pionjzirtid, Bernhards tidevarv,
Frans' tidevarv, Birgittas tidevarv,Ignatius', Luthers och Oekolampadius' tidevarv

-ffu 
samlas under en frin nutiden valkand term: att de kallas religiosa

v:ickelserorelser. Detta uttryck skulie gcira de stora medeltida ordnarna

begripliga for en nutida mdnniska, fcirtrogen som hon dr med baptister,

metodister och hcigkyrkliga vzickelser. Det skulle omtala n&got vdsentligt om
dessa ordnars upphov; de ar alla sprungna fram ur en religids gnista, ur en

sjzils omveindelse och nya liv for Gud. Skilda tider har praglat det verk som

grundaren tog sig f6r. Birgitta stir deirvid som en ldnk mellan gammal och

ny tid. Medan man en ging sig ordenslivet som det uwalda livets enda vdg,

senare som det utvalda livets enda naturliga eller itminstone basta vdg, kom
man pi 1500-talet framtill att i stora delar av Europa 

- 
deiribland Skandi-

navien 
- 

betrakta ordenslivet som en olampli'g vrig for den omvdndes

kristna liv. Nya tecken trzidde i de gamlas stdlle: klosterstadgorna ersattes

av forsamlingsordningar, vars strdnghet och enkelhet gav alla mdnniskors
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vardagliga liv en storre andiig spdnning och rrickvidd dn man dittills be-
vittnat det. I sodra Europa uppkom i.ter med jesuitorden en si fdrdndrad
form av ordenslivet, att brottet med det gamla benediktinska idealet inte
kunde bli effektivare. Overallt avslutas den epok som prziglades av Benedikt
av Nursia.

Birgitta dr en ldnk i den process som losgdr mdnniskan fr&n >medeltiden>

i denna bembrkelse. Hon dr sjzilv medlem av Frans' av Assisi tredje orden.
Hon intrdder aldrig i n&gon annan orden. Hon grundar i stdliet ett kloster
av en ny orden. Detta klosterlivs enskilda delar representerar dnnu kontinui-
teten i hennes verk. De fcirbinder Birgittas religiosa fornyelserorelse med det
bestiende. Men den .rtora religi,r)sa kralten i hennes adckelse kanaliseras i
minst li.ka ltr;g grad i. utirld.sli.ga som i. hyrkliga kanaler. Birgittas kloster
blev bide en framtidsvision och en uppehillande och retarderande faktor.
Dess gestaltning blev starkt prdglad av sin tid. Nzir det drirfor gick under,
var orsaken inte bara omvdrldens brist pi forstielse for Birgittas verk. Or-
saken dr att scika hos Birgitta sjdlv. Hennes kloster hade med inre nodvdn-
dighet i alltfdr hog grad mist uppta det best6ende som byggstenar fcjr det
nyskapande. Den nyskapande kraften hos Birgitta kom bos oss i Sueri.ge tlll
full mognad fcirst i den ddrefter foljande poli.tiskt-nationella vlckelsen, 1500-
talet, som ledde till skapandet av ett enhetligt regerat och omorganiserat
svenskt rike. Inte mindre dn Gustav Vasa och Gustav Adolf bcir vi kalla
Birgitta en av Sveriges riksbyggare. Det dr hennes andliga inspiration som

fortfarande bildar en av grundpelarna i det svenska samhdllet.
Inom ordenslivets ram ddremot kom Birgittas nyskapande kraft framfor

allt till mognad pi mellan- och sydeuropeisk botten. Endast hdr kunde den

tradition uwecklas, befastas och bevaras, som medeltidens alleuropeiska kris-
tendomsform i f<irening med Birgittas andliga inspiration givit upphov till.
Den bild vi fir av Birgittas ordensliv geflom de bevarade kallorna frin dessa

kloster awiker i mycket frin den bild vi fir vid ett studium av kdllmaterialet
frin moderklostret i Vadstena. Det dr framfor allt graden av intensitet, med
vilken man vdrnar de egna ordenstraditionerna, som dr olika i norr och i
soder. De nordiska ldndernas korta kristna historia gjorde, att det allmrin-
kyrkliga hrir fick fcirsvaras med samma skdrpa som de for Birgitta specifika
elementen. I avsaknad av jzimforelsemojlighet med andra kyrkliga ordnar
kom i Norden grdnsen mellan allmeinkyrklig norm och birgittinsk sdrart att
bli oskarp. Helt annorlunda dr situationen i Syd- och Mellaneuropa. All-
mzinkyrkliga element i birgittinregeln och statuter identifierades utan svirig-
het som sidana, tack vare ordensvdsendets rika uweckling. Nzir nu i det
l?iget de allmiinna normerna for ordenslivet dndrades av kyrkans hogsta led-

ning, men dldre normer rikat bli uttryckligen formulerade i Birgittas med

profetisk auktoritet givna ordensregel, si uppstod i konfliktl2igen beniigenhet
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till anpassning efter nya normer lättare i södra än i norra Europa 
- follakt-

ligen större benägenhet att tilläta awikelser från Birgittas formulerade regel.
vad som i Norden tedde sig möjligr att utföra bara på ert särr, för sådant
kunde man söderut finna många andra uwägar. Detta gav det birgittinska
ordenslivet större möjligheter att anpassa sig octr överleva i de rikare differen-
tierade sydliga ländernas kyrkliga liv än i Norden, trots ordens nordliga
ursprung.

Tore Nyberg

GERTRUD VON LE FORT

JUL

Kykan talar:

Barn av evighet, nu vill jag sjunga fc;r din moder!
Min sång skall lysa såsom morgonfärgad snöl

Fröjda dig, jungfru Maria, systersiäI, dotter av samma jord som jag, fröjda
dig, du all min glädjes glädje!

Jag ar en vandrare i narten, men du är ett hem under stjärnorl
Jag ar en törstande skåI, men du är ett Herrens oändliga hav!
Fröjda dig, jungfru Maria: saliga de, som prisa dig salig! Ardrig mera skal

ett mänskobarn förwivla!
Min karlek är endräkterig, och jag vil ständigt ropa ur tilr aila: en av eder

har Herren upphöjt! 
-Fröjda dig, jungfru Maia, jordens vita vinge, själens gyllene krona, fröjda dig,

du all min glädjes glädje:
Saliga de, som prisa dig salig!

Hymnen an d.i.e Kirche.

(Övers. Folke Gierulf)
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KATOLSKA PERSPEKTIV

Dag Hammarskiöld in memoriam

(Jr Vatikanradion.r suenska program den
27 sept. 1961

Den kommcntar till Dag Hammar-
skjölds bortgång som vi nu ger är inte en
officieil från Vatikanen, utan härrör sig
från en svensk som personligen känt ho-
nom sedan många år tillbaka.

I det första Thessalonikerbrevet läser

vi orden: ,Pröva al1t, behållen vad gott
är., Det är ord som man spontant skulle
vilja använda på Dag Hammarskjöld och
hans gärning. Det finns ibland en viss
fara att man som kristen försöker sätta in
allt som möter en i rent reiigiösa kate-
gorier, bedöma allt dogmatiskt, varvid
man glömmer att det mänskliga är en

Guds skapelse och därför redan i sig självt
har ett värde som gör att man kan och
skali uppskatta det högt, mvcket högt.
Den katolska kyrkan har alltid slagit vakt
om dcnna sannin.g, så mycket så att det är
ett axiom i katolsk teologi att nåden förut-
sätter naturcn, och den förstör ej det na-
turliga, utan upphöjer och fullkomnar na-
turens gåvor.

Dag Hammarskjöld representerade nå-
got av det ädelt mänskliga, som blott
kunde inge respekt, en objektivitet och är-
lighet, som är själva grunden för sann
mänsklig samvaro och samhällsordning.
Hans djupa kännedom om människor och
samhällsförhållandcn gav honom unika
möjligheter att göra en insats i en orga-
nisation som de Förenade Nationerna.

Dessa möjligheter blev i stor utsträck-
ning en verklighet genom den vilja att
tiäna som bes.lälade Dag Hammarskjöld.
Han var cn perfekr ,civil servant, 

- 
jag

använder det engelska utrycket därför
att det kanske ännu bättre ger en inblick

228

i hans ideal än det svenska ordct ,äm-
betsman, gör. Han ville ställa sin begåv-
ning i det allmännas tjänst, utföra på dct
bästa sätt han kunde, det som kom alla
ti11 godo, utan att ställa sig sjä1r,, sina
cgna ambitioner eller cgna åsikter i för-
grunden. Få människor har haft sådana

förutsättningar art göra cn insars som
Dag Hammarskjöld 

- 
hans begåvning

var legcnclarisk 
- 

och få har förmenats
att så få stä1la den till allas förfogande,
inte bara sitt cget lands, utan heia värl-
dens.

På den kanske omöjliga plats han
stod är dct siälvfallet att han inte kunde
göra alla till lags, inte kunde undvika att
ådraga sig kritik för ett och annat. Det är

ej min uppgift att försöka mig på en de-

taljanalys av hans tid som genetalsekre-
terare i världsorganisationen. Men så

mycket kan man väl säga, att Dag Ham-
marskjöld på sitt objektiva s:itt alltid för-
söktc girra sitt a1lra bästa, att verkligen ge

dcn bästa lösning på alla de prcblem han
hade att ta itu med, utan hänsyn till en-
sidiga sympatiet eller antipatier. Han var
i sanning en stor människa, och förebild-
lig i sin mänsklighet.

Ideologiskt sett var Dag Hammarskjöld
en humanist, i ordets bästa betydelse.
Hans tjänande var inte blint 

- 
döcla

principer, dipiomatisk täckning i ryggen
genom urskiljaktningslöst lydande, låg
honom fjarrao. Dct var väl ingen tvekan
om att hans humanism var i sista hand
baserad på den västerländska traditionen
av människans naturrättsliga värde som

enskild individ och som samhällsmedlem,
där objektiva normer, höjda över olika
politiska och ideologiska synpunkter, lig-
ger som den fasta grund för mellan-
mänskligt handlande, som ju också fått

F
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ett uttryck i de Förenade nationernas
stadgar om människans rättigheter.

Denna sanna humanism går tillbaka till
den grekiska kulturen, utvecklades vidare
av romarna för att så utformas mer i de-
talj av den kristna europeiska kulturen,
s:irskiit uncler högmedeltiden och begyn-
nelsen av vad som brukar kallas den mo-
derna världen. Detta har ingenting med
den naturrättsdoktrin am göra vars 170C-
talsmaximer talar om narurtillsråndcrs
otrygghet med »ert lurande allas krig mot
allar, även om man i vårt land kornmit
att associera ordet huvudsakligen med
dessa. Den traditionella naturrätten bety-
der i stället en värdering av människan
och det mänskliga samhället som i sista
hand är ett uttryck för vad Skaparen ve-
lat med sin skapelse. Den ger oss en bild
av den värdighet som människan har ge-
nom att ha skapats till Guds avbild; en
värdering som i första hand inte faIler
tillbaka på Uppenbarelsen utan beror på
det sunda förnuftets insikt.

Karrske f)ag Hammarskjöld inte skulle
ha foimulerat det precis så som jag gjort,
även orn han på senare år gav uttryck åt
tankar som t. o. m. direkt anknöt till kris-
tendomen. Men hans ideal närmade sig
m1'cket de katolska f ilosofernas syn på
människan, och så representerade han nå-
got som en katolik ur mänsklig s1'npunkt
kunde bejaka; och Dag Hammarskjötd
levde nog sitt ideal bättre än många.

Ett vidareförande av de Förenta Na-
tionernas strävan är endast möjlig på
f örutsättningen av dessa allmängiltiga
mänskliga normet. Man måsre vara tack-
sam för att världsorganisationen har fått
ha en sådan generalsekreterare, och jag
hoppas innerligt att organisationen skall
få en efrerträdare som på samma sätt strä-
var att uppfylia samma ideal.

Syon Abbeys hundraårsiubileum

7 är iirar det ärevördiga Syon Abbey
hundraårsminnet av återkomsten rill Eng-
land efter den långa och av många ve-

dervärdigheter fyllda lands{lykt som bör-
jade 1 5 5 8. Det är med stor tacksamhet
som abbedissan och systrarna kan blicka
tillbaka på sin iånga och märkliga histo-
ria med dess obrutna tradition alltifrån
medeltiden. Klostret grundades i Twicken-
ham av Henrik Y är 1411. Att detta
skcdde så kort efter birgittinordens stads-
fästelse är inte så märkligt mecl hänsyn
till att den heliga Jungfrun alltid varit
djupt vördad i England och att just denna
vördnad är särskilt utmärkande för bir-
gittinernas spiritualitet. Det var i en stor-
mig tid den heliga Birgitta upprättat sin
orden och dess krav på ett strängt liv i
bön och bot, varigenom människorna
skulle manas att i religionen endast söka
Gud sjäIv, blev för Svon Abbey ett starkt
stöd under reformationstidens prövningar.
Kung Henrik önskade en det sanna klos-
terlivets förnyelse och när nya kloster
skulle grundas stannarle han därför för de
strängaste ordnarna, mcn endast birgittin-
klostret i Syon och kartusianklostret i
Bethlehem kom tiIl stånd.

En av initiativtagrna vid Syon Abbeys
tillkomst var Henry Fritz Hugh, även om
hans insats måhända något överdrivits.
Denne tycks ha blivit särskilt intresserad
av Birgitta redan innan ban 11+06 besökte
Sverige i samband med att Hcnrik IV:s
dotter förmäldes med Erik av Pommern.
Sant är dock att han var och förblev en
trogen och inflytelserik vän till birgitti-
nerna. En annan av ordens gynnare var
benediktinmunken Adam Easton, nära vän
till Birgittas dotter, den heliga Katarina,
och kardinal vid kurian. Denne, som av
den ovärdige påven Urban VI i samband
med den stora schismen kastades i fängelse
och utsattes för tortyr misstänkt för kon-
spirationer mor påven, arbetade ivrigt för
att [ä Bhgitta kanoniserad. Det finns få
så gripande dokument i birgittinordens
historia som det enkla brev han sände till
abbedissan i Vadstena 

- 
då han efter på-

vens död frigavs ur fängelset 
- 

tillsam-
mans mcd en kopia av sin traktat som
förordade helgonets kanonisering. I bre-
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vet uttalar han sin övertygelse om att hel-
gonets böner i paradiset hade gett honom
kraft att utstå sina lidanden.

Kunskapen om Birgittas liv och verk
förmedlades säkerligen ti11 England också

av pilgrimer som i Rom tog in på det

hospits för engelska pilgrimer som 1åg

vid Via Monserrato alideles i närheten av

Birgittas hus. Under de oroiiga åren mel-
lan helgonets ciöd och grundandet av Syon

Abbey kan pilgrimerna inte gärna ha

undgått att höra om henne och lära att
vörda henne. Dit hör bl. a. den berömda
mystikern Margery Kempe som 1414
bodde på hospitset och träffade många
som känt helgonet under hennes livstid.

I Syon Åbbey var det Birgittas egen
ytterst personliga spiritualitet sådan dcn
förkroppsligats i regeln som ända från
början formade klostrets liv. På samma

sätt som Birgitta fötts till makt och rikc-
dom men fann Kristus i fattigdom och
ödmjukhct, följde klostret hennes före-
döme, trots att det inom kort fick mot-
taga stora föriäningar från kronan och
hade många enskilda välgörare. Bröder
och si'strar levdc i sina skilda kommuni-
teter i cn av gtädje präglad kärv askes och

varje är skänktes det ansenliga överskottet
på klostrets inkomster åt dc fattiga. Lik-
som Birgittas 1iv varit ett liv i bön var i
Syon liksom i andra birgittinkloster det

viktigaste de dagliga mässorna och offi-
cierna; de måste gå före allt annat, enskild
bön och meditation, studier och manuellt
arbete.

Syon stod på ett mycket högt plan i
fråga om nunnornas liturgiska och all-
männa skoining, nägot som tydligt fram-
gär av sådana grundläggande liturgiska
arbeten somThe Mirror of Our Lady och
Syon ilIartiloge, i iörsta hand tillkomna
just för systrarna i Syon. Hur angeiägen

man i Svon var om en fördjupad spiri-
tualitet framgär av de talrika handskrifter
och tryckta böcker på såväl engelska som
latio som en gång var i enskilda bröders
och s1,511215 ägo, liksom även av den ännu
existerande stora katalogen över brödernas
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bibiiotek. Trots att minga av bröderna
uppnått höga akademiska grader innan de

inträdde i orden eller efteråt blev be-
römda författare 

- 
här kan särskilt näm-

nas Richard §Thitford och den store
1400-talsliturgikern Clement Maidstone

- 
levde de liksom systrarna i största av-

skildhet.
En annan sida av Syon Abbeys verk-

samhet var förkunnelsen, särskilt viktig
vid en tid då predikandet både i försam-
lingskyrkor och kloster befann sig i en
förfallsperiod. Syon var ryktbart för sina
predikningar och londonborna strömmade
till i stora skaror för att höra dem. Några
av predikningarna finns ännu kvar, sär-

skilt kan märkas den botpredikan som
hölls på mid{astosöndagen och vid Petrus

ad Vincula, ett märkligt exempel på diup
och lärdom som på ett klart och enkelt
sätt för lekfolket förklarar den tämligen
svåra doktrinen om avlatcn. Utöver pre-
dikningarna ägnade sig bröderna i Syon
också åt religiös litteratur- Några av sen-

medeltidens mest berömda andliga klas-
siker är bevisligen översatta till engelska

i Syon, bl. a. Katarinas av Siena Dialog,
i engelsk version känd under namietThe
Orchard ot' Ston, Birgittas Uppenbarelser
och med all sannolikhet Johannes Ruys-

broeks Traktat öuer fullkomligbeten -alla avsedda för avancerade iäsare. Bland
brödernas egna arbeten kan märkas Cle-
ment Maidstones levnadshistoria av

Scrope och 
- 

av senare datum 
- 

tVil-
liam Bonds Consolatorlt of Timorott.s or
Fearlul Consciences, en högst ,modern,
avhandling om skrupolositet, i första hand
författad för en nunna i Denney.

Fördenskull negligerades dock inga-
lunda lek{olkets behov. Richard §/hit-
ford, själv berömd predikant, är ockå för-
fattare till två mycket fängslande populira
böcker: dels den välkända lYork for
Houseltolders, en handledning i daglig
husandakt och inre samling, dels den

mindre kånda Dialogue or Comm.unica-

tion, eo rad andliga övningar och me-

ditationer för lekfolk som förberedelse för

*
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den heliga kommunionen. Båda dessa ar-
beten innehåller några av de finaste exem-
pei på den engelska senmedeltidens rcli-
giösa litteratur, såsom parafrasen pä Veni,
Creator Spiritas. §Thitford engagerarle
sig djupt för iekfolkets evangelisation,
han var också en praktisk själasörjare: han
lagade att böckerna kom ut i många upp-
lagor och att dc var billiga.

Snart stundade emellcrtid orostider.
1539 upplöstes klostret och munkar och
nunnor fördrevs. Somliga begav sig över
till kontinenten, men många stannade och
slöt sig samman i små grupper medan de
sökte fortsätta att leya i enlighet med sin
regel så got de kunde. Orden har också
ailtid hävdat att dcssa hemlösa aldrig bru-
tit sina löf ten eiler svikir sin tro. När
abbedissan Agncs Jordan, som reforma-
tionsmännen hoppats fä att foga sig efter
kungens vilja, blev fördriven tog hon med
sig en grupp s),sttar och klostrets sigill
som hon cnligt befallning borde ha läm-
nat ifrån sig; de levde under svårigheter
men bevisligen sviktade de aldrig. Efrcr
hennes död 1546 blev Catherine Palmer
abbedissa; denna som begett sig till Ant-
werpen återvände och samlade modigt
sin lilla hjord som hon tog med sig till-
baka till Flandern. Men det fanns andra
grupper kvar i England och under den
korta tid av frihet de fick under Maria
Tudors regering fick cle återvända till
S1,on. Mcn fristen blev intc lång och
snart tog landsflykten sin början.

Institutionen med dubbelkloster hade
emellertid spelat ut sin ro11, det var något
som var så gott som okänt i stora delar
av Europa och det hade under medeltiden
varit föremål för stor kritik. Några få män
inträdde ännu i birgittinorden under
1600-talet men denna aspekt av ordens
liv kuncle inte i längden vidmakthållas.
Den siste munken dog 1697.

Nunnorna kom slutligen som flyk-
tingar till Portugai där de hade stora svå-
righeter att få sin orden erkänd, bl. a. iust
på grund av bestämmelsen med dubbcl-
kloster. De levde i stor fattigdom, några

försökte sig tili och med på det farofyllda
företaget att årervända till England och
leva där i hemlighet. En av dem, Eliza-
beth Sanders, blev häktad och kastad i
fängelse med flera andra katoliker som
senare led martyrdöden. Hon lyckades
dock fly och återvända till Lissabon.

Syons klosterfamilj hade nu en lång
tid av fred även om den måste leva i
landsflykt. Generation efter generation av
noviser kom från engelska katolska famil-
jer och konventet i Lissabon sökte trofast
fulifölja sin kallelse och bära klostrets
ärevördiga traditioner vidare samtidigt
som man sökte vidmakthålla sina natio-
nella särdrag och modigt uthärdade fat-
tigdom och allehanda svårigheter. I bör-
jan av förra århundradet gjordes er för-
sök att återvända til1 England, men det
var för tidigt och resultatet blev stora eko-
nomiska svårigheter och konventet måste
skiljas från många dyrbara reliker som nu
har gått helt förlorade. Men så kom änt-
ligen stunden då tiden var mogen för ett
återvändande till moderlandet och i det
återupprättade Syon Abbey, ert bl)rgsamr
och vänligt hus i South Brent i Devon
kan nunnorna av den Allraheligaste Fräl-
sarens Orden alltjämt leva i enlighet med
den för över femhundra år sedan stiftade
klosterregeln.

(Tbe Lit'e ot' tbe Spirit jan. 1961)

Eric Colledge

Kristen enhet i The [Iouse of Lords

En lång debatt om kristen enhet före-
kom i våras i det engelska överhuset, och
säkert skulle något liknande inte ha
kunnat hända i något annat parlament,
skriver den kände ekumenen, Ch. Boyer
SJ, i Unitas (1961 nr 2t.

Det var sista gången Dr Fisher deltog
som Lord Archbishop; sedermera skulle
han vara med endast som a noble Lord.
För att högtidlighål1a tillfället framlade
Earlen av Arran följande motion: »Åtr
detta hus välkomnar de konsuitationer

a
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som nyligen ägt rum mellan de kristna Det blev i själva verket en debatt om
kyrkornas ledare samt hvser {örhoppning kristen enhet, som ju också rubriken
om att detta kommer att leda till större över den officiella rapporten (ot'ficial
enhet av de kristna krafterna -- to a Report 10 May 19611 ger vid handen.
greater unit1, 6f Christian spirit., över- Frågan var säkert inte den, huruvida en
huset gick med på att diskutera denna enhet är önskvärd, utan helt enkelt den,
motion och ett stort antal medlemmar hur dcnna skulle förstås och med vilka
tog del i debatten, somliga med långa medel man skulle kunna främja den.
iniägg. Somliga talare hade små fordringar i

Den ende medlem av denna iilustra detta avseende. Motionens huvudman
församling som taiade emot och uttryckte själv talade blott om enhet i anden, upp-
sin missbelåtenhet över ärkebiskopens resa fattad av honom som mera omfattande än
var viscount Alexander av Hillsborough. enhet i tron. skillnader i läran syntes
Alla övriga talares inställning var posi- honom inrc vara av srörrc vikt. varje
tiv. Motionens upphovsman uttryckte sin denomination tillber samme Gud, är med-
glädje över »triumfresorna,, frän lörra lem av Kristi kyrka och verkar för Guds-
höst. Earlen av Longford, en katolik, ap- rikets tilikommande. Låt dem förena sig
plådcrade särskilt entusiastiskt besöket hos med varandra i ett öppet och officiellt be-
påvcn ,som en storslagen vänskapsgest jakande av denna enhet i tro och mål-
som säkrar dcnne primas ett evärdeligt sättning. Och 1åt dem sk1,1d2 på med att
minne ävcn om hans liv annars inte hade göra det. 

- 
En annan ralare menar, arr

utmärkt sig genom många andra företrä- Kristi kyrka måste framträda på jor<ien
den,. Biskopen av chelmsford satte Dr i olika former Iör att desto bättre kunna
Fisl'rcrs resa i det sammanhang den egent- utgöra cn gemensam front mor ateismen.
ligen hör: den ekumeniska rörelsen. Kort Andra däremot tänkre mera allvarligt
sagt, den tacksamhet som ärkebiskopen om tron. Biskopen av scuthwell påpe-
uttryckte vid slutet av debatten var väl kade eftertryckligt det faktum att Skrif-
motiverad. terna inte talar om ,kyrkor, eller ,deno-

Nitton av tjugo talare gillade ärke- minationer, i plural utan just om ,kyr-
biskopens handlande. Den ende motstån- kan, i sisg,.rlar. Splittringen är ett histo-
daren, Lord Alexander, en baptist, talade riskt arv som vi måste bemöda oss att
tämligen bryskt. Han åberopade de 39 bli av med genom ömsesidig tillgift och
artiklarna, the Book of common Prayer kärlek. ,Jag skulle gärna väga säga, att
och bibelns auktoritet. Jag föredrar, sade det mest nödvändiga för närvarande är
han, att Cirurch of England är protestan- att lekmanna-medlemmarna i kyrkorna
tisk och förblir det. Ärkebiskopen sva- blir pinsamt medvetna om art den nuva-
rade, att han för sin del ville vara prote- rande splittringen inte endast är förhär-
stant men att han på samma gång önskade iande och till hinders utan moraliskt för-
att \ata katoiik likaväI. Det är precis här vänt 

- 
en skandal för vårt samvete och

som anglikanismens hela tragik ligger. en skam för vår kristna bekännelsc.,
Lord Alexander befarade att den katolska Flera talare framhävde den förändring
inriktningen ledcr till Rom; han förkla- som skett i vära dagar i förhållandet mel-
rade med viss bitterhet: "Ingen kan för- lan kristna av olika konfessioner. En at-
neka att en ständig glidning, i lära och mosfär av respektfull broderlighet har
praktik, pägär i riktning mot Rom i detta skapats och redan det är något gott.
land sedan de senaste fyra eller fem år- Andra däremot fann detta otillräckligt.
tionden., Den katolska kyrkan omnämndes ofta

Debatten sträckte sig långt ut över det i diskussionen. Ånmärkningsvärt är att
särskilda fall som gav anledning till den. häntydningar till påvens person 

- 
han

)?)
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kallades den Helige Fadern och Hans
Helighet 

- 
gjordes med respekt, ofta

med beundran. Lord Ferrier förkiarade,
att om ärkebiskopen var frimodig så var
påven ännu frimodigare. Särskilt bcrömde
man inrättandet av Sekrctariatet {ör kris-
ten enhet i Rom. Vad kyrkan själv bcträf-
far så hade man f iirståelse för hennes
ställningstagande i enhetsfrågan. I detta
sarnband förkiarade Lord Milverton myc-
ket träffande: "För dcn romersk-katolska
kyrkan är enheten inte ett mål uran en
imposant verklighet; enhet återstäl1cs ge-
nom återförening och återintegration av
andra k.vrkor i dcnna existerande enhet.»
Mcn just denna inställning är ofiirenlig
med dcn liberalism 

- 
färgad av skepti-

si56 
- 

scm framträdde i flcra inlägg i
överhuset.

Också några katolska röstcr hörcies.
Earlen av Longford talade om etr åter-
uppvaknande av den religiösa andan, i
synnerhet vid univcrsiteten, och motsade
i detta avseende ett påstående av Lord
Norrvich: ,Majoriteten av det engelska
foiket anser art der cndast finns två reli-
gioner, den romersk-katolska som är fel-
aktig och alla de övriga scm inte räknas.,
Longford påminde om atr den katolska
kyrkan har långt flera medlemmar än alla
de andra kristna kyrkorna tillsammans. Han
åberopade också presidenten för den franska
protestantiska federationen, M. Boegner,
som inser mycket klart att {ör kato-
likerna den kristna enheten inte kan bli
verklighet annat än inom den katolska
kyrkan.

Earlen av Longford bar vittnesbörd om
den katolska kyrkans längtan efter kris-
ten enhct. tr{en missförsrånd måste und-
vikas. ,Min kyrka har kommit under-
fund med atr den bästa vägen till att få
folk att be tillsammans är att uppmuntra
dem till gemensam tyst bön i överens-
stämmelse med var och ens samvete.»
Han förklarade hur katolikerna långt ifrån
att stänga himmelen för andra kristna ser
på dem som sina bröder; ty 

- 
enligt ett

ställe hos S:t Augustinus, citerat av påven
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Johannrs XXIII, 
- 

»ä'ven de läser Fa-
der vårr.

Markisen av Lothian anmärkte likaså
att viljan till enhet numera finns och att
rlen håller på att växa sig allt srarkare.
Ärkebiskopen av Canterbury, Dr Fisher,
uttryckte vid slutet av debatten sin tillför-
sikt att enheten kcmmer att framskrida.
Det finns utan tvivel hinder, men de kan
överbr1.ggas. Denna förhoppning utta-
lade han ännu en gång vid et senate
tillfälle. IJtan tvivel kommer tiden att
bringa Englands kyrka niirmarc tiil Rom.
Om man än inte ffu såga dctta officiellt,
förklarade Dr Fisher, så står dock det
faktum kvar att det vid samtal me11an

anglikaner och katoliker i Storbritannien
samt me1lan katoliker och reformerta
grupper på kontinenten framträdde klart
att differenscr kan utjämnas.

Förvisso hcdrade sig The House of
Lords genorn sin värdiga hållning vid
denna minnesvärda debatr.

Riktlinjer för katolska läkare

Den internationella katolska läkarkon-
gressen i Miinchen, juli 1960, framlade
som resultat av sina förhandlingar föl-
jande riktlinjer:

Vi erkänner fullt de oanade framsteg
på läkarvetenskapens område som den
moderna tekniken möjliggjort. Men det
finns cn gräns för användandet av de
moderna tekniska hjälpmedlen i medici-
nens tjänsr, nämligen ifall därvid den
mänskliga personens integritet hotas eller
den naturliga morallagen kränkes. Denna
grundsats måste absolut sätta prägel på
den katolske läkaren. För att vinna större
kunskap om denna gräns för teknikens
användning i praktisk medicin, är det
angeläget att medicinens historia studeras,
f& att lära av utvecklingen, och ta vat-
ning av misstagen.

En följd av den moderna teknikens ut-
veckling är läkarnas allt större specialise-
ring. Till en viss grad innebär detta en
fördel, men där ligger också en fara sä

I
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till vida som en alltför långt driven
specialisering 1åter 1äkaren förlora blicken
för människan som hclhct, som en enhet
bestående av både kropp och själ. Social-
medicinen, vars betydelse är allmänt er-
känd, hotar att :uratta. Under det att den
tenderar till att bli en alimän förstatligad
hälsovård, är den utsatt för fanrt att för-
gripa sig på den mänskliga friheten, ja,

på medicinens egna syften och mening.
Läkaren blir då något slags hälsovårds-
tekniker. Katolska lakare tar avstånd från
en socialmedicin av sådan typ; dc bör
vara redo att ta än så smärtsamma konse-
kvenser för egen del om planeringen av
den statsdirigerade hälsovården leder till
konflikt med morallagen. De bör se tiil
att socialmedicinen inriktas i eniighet med
den katolska socialläran och stå för denna
även offentligen på ett mera aktivt sätt.

Medicinens och teknikens oerhörda
framsteg är en av huvudorsakerna till den
enorma befolkningsöknirrgen på jorden.
överbefolkningsfrägan utgör samma in-
vecklade och angelägna problem för så-

väl ekonomer, sociologer och politiker
som för läkare. Det gäller att med största

energi och med alla medel ge politisk,
ekonomisk och kulturell hjälp åt de län-
der som lider av överbefolkning. Den
katolske läkaren kan här inte uppträda
som en livets fiende eller förstörare. Den
internationella katolska 1äkarfederationen
fördömer följaktligen alia försök att åter-
stäila jämvikten genom abort, sterilisering
och preventivmedel. Katolska läkare bör
noggrant studera de s. k. biologiska me-

del som förebygger en konception. På

forskningens nuvarancle stadium är det
omöjligt att definitivt bedöma denna
fråga. Som riktlinjer gäller alltjämt den
uppenbarade sanningen om äktenskapet
och familjen, den katolska moralens reg-
ler och påvarnas uttalanden. Det är vik-
tigt att katolska läkare, särskilt i de län-
der där överbefoikning råder, gör sig
väl förtrogna med dessa frågor och inför
offendigheten behandiar dem i enlighet
med kristna grundsatser. Särskilt vid de
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katolska universiteten skall man fördjupa
sig i fortplantningens fysiologiska och
psl,koiogiska problem med hänsyn tili den
katolska moralläran; tillsammans med ju-
rister, ekonomer, genetiker, biologer, teo-
loger, demografer m.ii. bilda arbetsgrup-
per för ingående studium av alia hit-
hörande frågor och på liknande sätt ta
kontakt med icke-katolska vetenskapsmän
för att utvidga sina kunskaper. Malthusia-
nismen i dess olika former erbjuder ingen
lösning av problemet. En katolsk läkare
äger i sin religion och i sin kyrkas mora-
liska undervisning bättre och effektivare
medel att lösa dessa svåra frågor.

Den modetna tekniken har väckt
mänga frägor på psykiatrins område. Här
ar att saga att en katolsk Läkare fär an-
vända hypnos, men endast efter moget
övervägande och i fall indikation är obe-
stridlig. På grund av risk för själs- och
karaktärsrubbningar bör den användas
sparsamt. Den moderna neurofysiologin
står med avseende på sina fotskningsre-
sultat ej i motsatsförhållande till den tho-
mistiska antropologin. Liksom cyberne-
tiken (den vetenskap som studerar hjär-
nans och vissa maskiners förmåga 

^tt 
reg-

lera sig själva efter sin omgivning) utgör
den ett viktigt arbetsfäk {ör katolska
forskare, för att förhindra en allmän glid-
ning mot den av kommunisterna hävdade
materialistiska teorin om de betingade
reflexerna. Den moderna psykoterapin
är till stort gagn i sinnessjukvården. Ka-
tolska läkare bör ägna den sitt intresse i
den mån som den har solid psykologisk
underbyggnad. Ytterligare forskning på

detta område är dock nödvändig.
Katolska läkare anbefalles erbjuda sina

tiänster vid bedömande av såväl man-
liga som kvinnliga kandidaters lämplig-
het för prästämbetct resp. klosterlivet.
IJtom en somatisk undersökning är här
en psykologisk och psykiatrisk värdefull.
Dcnna undersökning förutslttcr ett myc-
ket nära samarbete med vederbörande
religiösa myndigheter.

Frågan om det är en iäkares plikt att
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bibehålla patientens liv så 1änge som
möjligt genom återupplivande väcker
många medicinska och etiska problem
som ännu är olösta. Tilifällen uppstår,
då det är utomordentligt svårt att avgöra
om läkaren bör fortsätta att hålla patien-
ten vid liv. Den disrinktion som gjorts
mellan rordinära" och rextraordinära'
medel underlättar inte avgörandet annat
an i nägra få fall. Katolska läkare måste
ägna denna {råga oavlåtlig uppmärksam-
het. Säkert är att patientens liv under
alla förhållanden måste bibehållas så

iänge att han kan mottaga sakramenten
vid fulit medvetande.

De katolska gynekologerna välkomnar
de medicinska framsteg som bidragit till
att sänka dödlighetssiffran för mödrar
och barn och som gjort terapeutisk abort
obehövlig. Amning förordas, trots att den
moderna tekniken {ullkomnat metodcrna
för artif iciell uppfödning.

Den internationella katolska 1äkarfede-
rationen har som sin framtida uppgift
att studera även talrika andra probiem,
som uppkommit i och med medicinens
omdaning genom tekniken.

De katolska Iäkarna ser i medicinens
lysande framgångar en gåva från Gud
och arbetar för att missbruk därav und-
vikes. (Pax Romana Joarnal 1961 nr 1.)

Kina 196r

Nya naturkatastrofer hemsökte våren
1961 stora delar av Kina. Ännu i maj
meddelade Pekings radio att förhärjande
torka rådde i norra och mellersta delen
av landet på grund av en köldvåg från
Sibirien. Från södern rapporterades ovä-
der och översvämningar i de flodområden
där pärlfiske bedrivs. Befolkningen i
Yiian har under senaste äret gätt tillbaka
med 509/". Hongkong sänder alltjämt dag-

ligen 50 000 livsmedelpaket till anför-
vanter och vänner i det hungrande l:om-
munistkina. Jesuiterna i Hongkong, som
förfogar över tillförlitliga underrättelse-
källor, sammanfatrar laget den 17 maj pä

r6 - 6rr6rorr Credo. 4z:a årg. Nr 5. r96r
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följande sätt: »Hungrar Kina? Våra un-
derrättelser är begränsade. Det tycks dock
finnas områden där millioner svälter. Det
går lätt att dölja för utlandet, ja, t. o. m.
för Kinas befolkning. Man måste räkna
med att även i områden där läget är
bättre befolkningen är utsatt för något
man kan kalla 'organiserad hunger', dvs.
partiet försöker hjålpa människorna men
är ur stånd att ge tiilräckliga ransoner.»

Den kommunistiska pressen själv kom-
mer visserligen med upplysningar, men
i försiktiga doser och i de vanliga seger-
glada tongångarna, som t. ex.: ,rDet är
oklokt att inte lyssna tiil de råd som de
gamla, dessa efterblivna gestalter från i
går kan komma med, eller att av politiska
skäl sätta sig över vetenskapen. Jordbruk
är något mycket inveckiat. 

- 
Men under

den store Mao Tse-tungs och partiets äro-
rika ledning kommer folket att kunna be-
mästra alla katastrofer.,

Mao såg sig tvingad att moderera folk-
kommunerna som är hans skötebarn. flan
måste åter låta bönderna äga enskild jord
och åter bilda byalag, då folkkommuner-
nas lantbruk inte lönade sig. Bonden fick
på något sätt förbli bonde utan art heir
proletariseras, åtminstone tills vidare. »Vi
behärskar ännu inte naturens makter.,

En resande fann katedralen i Kanton
stängd. Framför huvudingången 1åg högar
av kol, rester från tiden då överallt små

masugnar tiliverkade "folkstål,. "Under
veckan är kyrkan stängd,, fötklarade gui-
den. Men ogräset som växte runt kate-
dralen tydde på att kyrkan inte kunde
glädja sig åt stor tillströmning på sön-
dagarna heller. Ingenstädes fanns spår av
kyrkligt liv. Åtta av stadens präster är i
fängelse tillsammans med sin biskop Do-
minikus Tang SJ. De övriga tio prästerna
kan fira den heliga mässan i någon av de
tio kyrkorna elier kapellen. Deltagare i
mässan utgör endast trefemtedelar av an-
talet för sex år sedan. Även de buddis-
tiska templen står tomma. Deras präster,
ej talrika men mycket gamla, är i själva
verket museivaktare. ,Vi vill inte ha nå-

t
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gon vidskepelse längre,, upplyste rese-

Iedaren. »Hela kinesiska folket måste ar-
beta i folkrepublikens tjänst., 

- 
Den

stängda katedralen i Kanton, omgiven av

ogräs, är symbol för Kinas tigande kyrka.
Tystnaden är numera nästan fullständig.
Ingen underrättelse tränger genom bambu-
ridån, ej heller från den röda pressen. Så-

vitt man vet ägde den sista tvångsvig-
ningen av schismatiska biskopar rum i
november 79>9; om den i aprii 1960 tili
biskop i Shanghai under tvång valde präs-
ten Chang Chia-shu blev vigd än, är
okänt.

Listan på mart\rrerna växer. Namnen
på ytterligare sex präster är kända, som
dog i fängelse eller tvångsarbetsläger. Be-
sked om deras ensamma död når ofta
först efter år tillfälligtvis fram. Uttalan-
den av pater Åloysius §7ang Jen-sheng SJ

vittnar om den anda som dessa män le-
ver, lider och dör i. Som n], konvertit
förde han sin familj till tro. Efter sina
universitetsstudier som kemist blev han
jesuit. Han var under den kommunistiska
regimen en av de hänförda ledarna för
den katolska ungdomen i Shanghai. Till
dcn röde kommissarie som manade ho-
nom att moderera tonen i sina predik-
ningar för annars kunde lätt hända en
,olycka,, svarade han: »Nyligen dog min
mor av bekymmer för mig. Sedan dess

har jag inte något som håller mig kvar på
jorden. Jag fruktar ingen olycka. Ändra
mina predikningar? Det är omöj1igt.»
Hans studenter erinrar sig ännu i dag
hans kommentar till Pius XII:s ord: ,Låt
oss tacka Gud att han låter oss leva i en
så stor tid som tvingar oss art bli heliga.,
Pater §7ang arresterades 1953 och döm-
des 1960 tili 15 års fängelse. Några
veckor efter sin arrestering skrev han till
en student: »När man blir utvald måste
man utan tvekan resa sig och bege sig på
vägen till Golgata., Han dog den 20 jan.
1961 i fängelset i Shanghai. 

- 
Kvin-

norna står inte tillbaka för männen. Den
28 dec. 1960 dog i samma fängelse den
kinesiska ursulinnunnan Agnes Shit. När
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präster och systrar i Shanghai 1956 i
veckor och månader underkastades hiärn-
tvätt, skrev hon till sin föreståndarinna:
»Var stolt. Ty Edra döttrar är trogna sin
stota familj. Fem är redan på väg till
kors{ästelsen (dvs. i fängelset). Jag kom-
mer snart au lä följa dem.» Hennes sista
ord vi känner härstammar från februari
1917, kort före arresteringen: nBed för
oss att vi förblir den katoiska kyrkan
ttogna intill slutet.»

Enligt medlemsförteckningen för je-
suiternas ordensprovins i Fjärran östern
av är l96L lever ännu i33 kinesiska je-
suiter i Kina, därav 44 i fangelse, mänga
även i husarrest. Oktober 1960 biev det
bekant att också biskop Josef Fan Hio-
Yen av Paoting blev dömd till 15 års
{ängelse. Enligt Påaliga årsboken 1961
finns det inom de 142 ärkestiften och
biskopsdömena ännu 29 kinesiska över-
herdar kvar, därav 10 ännu ej vidgda. Åv
dessa är 10 i fängelser, 6 betecknas som
förhindrade att utöva sitt ämbete. Beträf-
fande de övriga 13 finns ingen anmärk-
ning, men 5 av dem anscs vara exkom-
municerade, eftersom de är vigda utan
tillstånd av den Heliga Stolen. De har inte
erhållit kalleise til1 det kommande kon-
siliet. Det rör sig om ärkebiskop Pi i
Mukden och biskoparna Li i Puchi, Chao
i Sienhsien, Yi i Sangyang och 'J7ang i
Shunking; den sista dog den 28 juni 1!61,
hans jordfästning förrättades i de ,Patrio-
tiska katolikernas, regi. Hittills känner
man namnen på 31 ,schismatiska» bisko-
par som Iåt viga sig utan Roms tillstånd,
och av ett 60-ta1 präster som lät sig väijas
till biskopar men utan att hitrills ha mot-
tagit biskopsvigningen. Den anda en del
av dessa män är besjälade av framträdde
i en intervju med den (april 1)60 i
Shanghai) schismatiskt vigde biskopen
Chang Chia-shu:

Vi kinesiska katoliker är inga marxis-
ter, sade han, men vi hå1ler på vår re-
gering. Vi samtycker inte till den kom-
munistiska ateismen. Kommunismen å sin
sida tvingar oss inte att vara ateister. Va-
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tikanen bekämpar det nya Kina, samar-
betar med imperialister och kapitalister i
avsikt att återstäIla kolonialväldet i Kina.

- 
Är påven ofeibar? tillfrågades han.

- 
Före befrielsen genom kommunis-

terna ställde vi oss inte sådana frågor.
Idag tvingas vi av fakta att ta ställning
tiil dem. Påven missbrukar dogmen. Vati-
kanen är imperialismens redskap. Vi är
inte schismatiker. Det är påven som är
schismatiker, om man ser till evangeliet.
Vatikanen gör allt för att omvända kine-
ser till kristendomen för att de skail tjäna
kapitalismen och impcrialismen mot sitt
eget folks intressen. 

- 
Kommer de krist-

nas antal att gå tillbaka utan kristna sko-
lor, utan prästseminarier? 

- 
Långsamt

kom svaret: Jag tror att de kristnas antal
allmänt kommer att minskas. 

- 
Kommer

det senare en gång inte att finnas några
kristna mer i Kina? 

- 
Dessa frågor stäl-

ier vi oss inte idag. 
- 

Vad anser Ni per-
sonligen om Johannes XXIIIT 

- 
Han

planerar ett kyrkomöte mot Kina. Vi av-
böjer det. 

- 
Är Ni inte exkommunicc-

rade? 
- 

Rom har inte meddelat oss nå-
got. 

- 
Och när det blir er delgivet? 

-Då protesterar vi. I valet mellan påven
och Kristus väljer vi Kristus. 

- 
Och mel-

lan Kristus och Marx? 
- 

Här teg bisko-
pefi.

I Shanghai befinner sig 1'tterligare två
biskopar i fängelse: Ignatius Kung, den
riittmätige biskopen i staden, och den siste
udändske biskopen, amerikanen James

perspektiu

§7alsh. Fräo 1927 trll 1936 var §7aish
Åpostoiisk vikarie för Kongmoon, där-
efter regens för missionsseminariet i
Maryknoll och sedan 1948 ledare för den
katolska centralbyrån i Shanghai. Trots
alla trångmål vägrade han städse art lämna
Kina frivilligt. I okt. 1958 arresterades
han och dömdes den 17 mars 1960 till
20 års fängelse. Augusti 1960 fick han ta
emot besök av sin broder \William, som
är domare i USA. Dcnne berättade på sin
återresa i Hongkong: Tre gånger var han
hos sin broder. Åldrig ensam. Trots sina
69 är befann han sig vid förhållandevis
goda krafter, men han var m1,cks1 4y-
magrad. Sedan sin arrestering har han inte
fått läsa mässa. Breviariet är förbjudet.
En rosenkrans fick brodern inte skänka
honom. Samtalen övervakades och fick
endast röra sig om familjeangelägenheter.
På frågan om man skulle föranstalta om
hans återresa till Amerika svarade bisko-
pen: »Ingen är gärna i fängelse, men jag

är inte olycklig. laglagger framtiden helt
i Guds händer.» 

- 
Om han trodde att de

skulle återse varandra ännu en gäng? 
-»I himmelen", svaradc han. Han fördes

bcrt. Genom fönstret mot portvalvet ro-
pade broder §7iIliam till honorn sitt sista
,Farväl, James'. Biskopen stannade, såg

sig om, vinkade med haoden en sista av-
skedshälsning och bakom honom
stängdes f ängelsedörren.

(Die Karholischen Missionen arg. 1961)

Det finns något oerhört i vår otro. Vi tvivlar på Gud efter människors vittnesbörd.
Vi tillbakavisar Guds ord därför att vi blivit tillsagda att göra så av människor, som
i sin tur hört detsamma av andra. Det enda verkliga skälet tili att de flesta tvivlande
inte kan underkasta sig Guds osvikliga auktoritet, är att de redan har gett efter för
människors bedräg1iga auktoritet.

Tbomas Alerton"
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Ruben Josef soa och Pe r Stjernq:utst: Rättens ursprttng ocb

grtttd. Srhlm 1961. Svenska Bokförlaget/Bcnniers. Kr. 9: )0.

I sina respcktive föredrag på Geijersamfundets akademiska sommarkurs 19r8, som

här föreligger i tryck, kommer prof. Stiernquist och biskop Josefson till liknande re-

suitat. Den enda normen för rätten tycks vara samhällsnyttan. Biskop Josefson säger

dock: ,Jag tror inte arr det går att på ett objektivt sätt fastslå samhällsnyttan annat än

på vissa bestämda, mycket begränsade punkter. När vi rör oss med detta begrepp, är

vi inne på tfoos och livsåskådningcns, på de obevisbara värderingarnas områdeno

(s. 103 f).
Den osäkerhet i grundvaiarfla som här skymtar fram är kanske det starkaste intryck

scm man får av boken. Prof. Stjernquist är en typisk företrädare för rättspositivism,
med inslag av socialpsykologi.

Någon ,högre rätt än statens» i form av naturrätt kan han ej acceptera (kap. 1).

Det är betecknande att t. o. m. konventionerna om de mänskliga rättigheterna 
- 

fuilt
konsekvent - 

tycks betaktas med skepsis. Sverige reserverade sig ju också mot för-

äldrarnas rätt att uppfostra barnen i sin egen livsåskådning. »Detta sammanhänger

med en allmän inställning i vårt land att se till barnens bästa framom föriildrarnas,
(s. 14). Ått därmed hela bijrdan av avgörandet lägges på staten och formuleringen

påminner om öststatsmentalitet tycks undgå inte bara Stjernquist utan även biskopen,

som inte kommer mcd någon kommentar eller invändning.
Den »allmänna rättvisan, kan inte heller tydas psykologiskt (kap. 2); det finns ju

inget enhetligt rättsmedvetande (som är summan av individernas rättskänsla, i motsats

till de förnuftsmässiga överläggningarna). Varje human lagreform är blott ,resultatet

av att en viss opinion kämpat sig fram till politisk övervikt" (s. 3l). Men rrågra ga-

ranrief för att »fätt» opinion skail vinna finns tyvärr inte; ja, vi kan nog inte ens

avgöra vad som är ,rätt, opinion.
Man får så {alia tillbaka på pragmatism (kap. 3). Lagar skapas efter sociologiskt

begrundade behov, men dessa är beroende av omständigheterna och utgör därför ei

någon konstanr nofm. I det sista avsnittet (kap. 4) visar Stiernquist upp en viss sym-

pari för ett samhälle som kan existera utan rättssystem, men realistiskt nog anscr han

detta tillstånd vara omöjligt. Man rnåste därför hålia fast vid pfagmatismen: ,Rätts-

regler är nödvändiga, därför att de anknyter till allmänt spridda mänskliga behov av

standardisering av de sociala beteendena, vilka behov inte kan tillgodoses på annat sätt

än genom generella normer» (s. 64).
Man skulle önskat att i biskop Josefsons framstäilning ha fått en motvikt mot

denna uppfattning. Det är tyvärr inte fallet. Efter att ha kritiserat både den tradi-

tionella naturrättsuppfattningen och Karl Barths kristologiska rättsbegrundning läg-

ger han fram sina egna synpunktet, som i stort sätt koncentreras kring två punktcr.

Den ena är samhällsnyttoprincipen, den andra kärleksbudet. De kompletterar varandta,

men har bägge svårigheten att man ej kan komma fram ti1| allmängiltig: normer.

,Den kristna kärleken ... kan aldrig bindas vid ett system av rättsregler, inte vid ett

system av regler överhuvudtaget. Kärleken såsom den tecknas i Nya Testamentet äI

situationsbestämd, den är tiltfällig, den är en ögonblickets handling, (s. 104). "En
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människas liv är inte avgjort på förhand genom det kristna evangeliet, utan det kristna
evangeliet och kärleken ställer henne i avgörlesen" (s. 101). Den spänning som kom-
mer rill stånd hör ti1l konstanterna i det mänskliga samhället. Men man får arbeta sig

fram mot iösningen genom social-etiska studiearbeten. ,rVi måste veta vad det är för
faktorer, som bestämmer människans liv, hennes värderingar och hennes läge. Först

när man har en sådan bild av medmänniskan, kan man ha en möjlighet att finna de

regler för det sociala livet som den kristna kärleken kan fordra och som kan uttryckas

i rättens form, (s. 107).
Går man nu till Josefsons övriga författarskap finner man hans linje helt konse-

kvent. Lättillgängligast är nog hans verk Råtten och den kristna ntoralen (I)41). Jo-
sefson }rärlcder sina teser från två huvudpremisser. Den ena är filosofisk, den andra

teologisk.
Som filosof ansluter han sig till den efterkantianska skolan, som ju är förhärskande

i vårt land. N{ed sin radikala kunskapskritik har den inga förutsättningar au allvar-
ligt diskutera försöken till en lösning av problemet på naturrättsplanet. Svensk rätts-
fiiosofi ,måste ju i detta naturrättsliga tänkande se eo mycket farlig och vilseledande
metafysik, som juridiken måste befrias [rän" (Råtten s. 49). Det enda man kan göra
:år autala om samhällsnyttan som en reot praktisk lösning. (Filoso{ihistoriskt sett hör
givetvis ei alla relativister tiil den neokantianska skolan. Många stöder sig mer på en

engelsk tradition, som utmynnar i begreppsanalysen. Men då det rcsultat de kommer
tiil uppvisar sådana likheter, behövcr man inte här gå in på skillnaden mellan dessa

skolor.)
Nu visar det sig emellertid att Josefson som teolog hälsar dessa slutsatser med

uppenbar glädje. För honom är akta evangelisk-luthersk teologi i sitt väsen främmande
för all yttre normering. Den enda basis som man kan falla tillbaka på är Guds uppen-

barade vilja. "Som religiös princip bcfinner sig förnuftet i uppenbar motsättning till
den evangeliska tron. Det är ju förnuftet som leder in människan på den falska fräls-
ningsväg, som Luthcr i anslutning tiil Paulus betecknar med orden lagcns gärningar.

När förnuftet tillägges kompetens att gestalta rätten, anses förnuftct en teknisk för-
måga. Förnuftet räknas under inga omständighetcr kunna skapa rättsreglernas innehåIl,
(.Rätten s. 51 f).

Dcn fallna människan kan nämligen inte på något sätt komma fram till Guds vilja
annar än genom tron. Guds vilja kan inte ens fixeras i {örväg med hjälp av tio Guds

bud ellcr bergspredikans föreskrifter. Dcn är tiltgänglig blott för tron i den aktuclla

sedliga situationen. Norrncringar bctyder att man gör 1ag av evangelium, och varie lag-

betonad strävan är nödväniligtvis egoccntrisk (Rätten s' 26f)'
Det är alltså ett dubbelt apriori som möter oss hos Josefson. De är dock nära be-

släktade. Man har i allmänhet ,inom protestantism anknutit till en fiiosofisk tradition,

som inte räknar med att människan med sitt förstånd eller sin kunskap kan nå utanför

tidens och rummets gränser. Där står ju framför ailt Kant som den store filosofen och

]äromästaren för den evangeliska teologien under 1800-talet och i stor utsträckning

den dag som i dag år" (Rättens urspratzg s.88).
Nu undrar man om det kanske inte finns ännu starkare växelverkan mellan de två

än man först kunde tänka. Josefson medger nämligen att naturrättstanken varit om-

huldad även på protestantiskt hå11. ,Det är först i ganska sen tid och då i samband

med ett fördjupat Lutherstudium som uppgörelsen med det naturrättsliga tänkandet

utspclats inom protestantisk teologi och rättsfilosofi" (.Rätten s.48).
Säkert är att Luther med sin juridiska utbildning och nominalistiska bakgrund var

en utpräglad voluntarist. Likaiedes framhävde han starkt syndafördärvet, varvid clen
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naturliga gudskunskapen framstod som något "oevangelisktr. Men den radikala form
av existentiell voluntarism som Josefson företräder är nog en vidareutveckling av
Luther. Den må följa Luthers allmänna linjer, men man har svårt atr undgå intrycket
att just den moderna kunskapskritiken utgör en starkt bidragande orsak till Josefsons
extlema position.

Under dessa omständigheter vore dct kanske lämpligt att ta upp jusr kunskaps-
kritiken till ny omprövning, utan att läta den teologiska grundinställningen influera
de filosofiska resonemangen. Josefsons företrädare i Härnösand framhöli ju också en-
tydigt hur starkt hans liberalteologi berodde på den kantianska kunskapskritiken (un-
derstreckare 1!a.D.9112 l9r0). Det finns ju också rent mänksliga svårigheter att
komma till rätta med bl. a. värdeskepticism. Den engelske historikern Barraciough be-
rättar om hur bra det gick att läta bli att värdera Djingis Khan och Karl den store.
Men med Hitler och Stalin gick det inte iika lätt. Kan inte det bero på att sj.ilva
förutsättningaffta .vat felaktiga? frägar han.

Samtidigt skulle man önska att Josefson ägnade sig åt mela ingående studier av
den laktiska utformning som naturrättsläran fått i bi. a. katolska kretsar. Man har
där normalt inte inställningen att den skapar rätt ,som en logiker eiler matcmatiker"
(Rättens ilsprilng s. 85). Man kan väl inte heller med rätta hävda att insikten att evan-
geliet har ,vissa konsekvenser i den sociala gemenskapen' vore err typisk luthersk
tankegång (s. 9i), som mindre uppmärksammats på katolsk sida. N{an kan här rekom-
mendera de utmärkta artiklarna Gesetz och Recbt i Görresgesellschafts Staatslexikon
för en alinän översikt av problematiken och som introduktion till viclare studicr.

Kanske kan just begreppet »samhälisnyttan», som ju omhuldas båLle ev Stjernquist
och Josefson, bli en utgångspunkt för en vidare diskussion. En grundläggande tanke
för naturri.ttsfilosofer * jt {ågan om bonum commtu}?e. Kan man blott komma ifrån
de filoscfiska och teologiska apriori som nu stänger alla dönar, kunde man kanske här
hoppas på ett mer nyanserat tankeutbyte om det centrala ämnet rättens grundvalar.

Lars Rootb SJ

som i själva verket är ett utdrag ur den
mer omfattande upplagan för rcalskolan

- 
kan också varmt rckommenderas åt

katolska präster och lärare till bruk vid
undervisning av katolska barn. I synner-
het de avsnitt som behandlar Kyrkolivet
i Sveri.ge och Den ekumeniska rörelsen
kan ge våra elever den önskvärda kunskap
om de allmänna religiösa förhållandena
i deras hemland, som de nu ofta nog
saknar.

Som ett för den katolska kristendcms-
undervisningen ännu mcra betydande till-
skott 

- 
till båtnad för både lärare och

clever 
- 

har Petrus de Dacia-föreningen
utglft Bilcler u kyrkans bi:toria för
femte och sjätte skolåren (Stockholm
1961. Kr. 5: 

- 
i bokh.). De är utvalda

Troskunskap och fromhet

I denna översikt skall bland de svenska
skriftcrna först och främst två ickekatolska
lärohöckcr lranrh.ivas, som utgirits av
Erik S jögrcn: Krittendomskunskap
f ör reahkclan (Stockholm 1960, Alm-
qvist & §7ikselli Gebers. Kr. 9: 40) och
Världe.ns religioner, 4:e uppl. (Stockholm
1960, ib. Kr. 2'.91). De utgör goda
exempel på obiektiv framst:i1lning även
av katolsk tro och fromhet från icke-
katolskt hå11. Att det rör sig om skol-
böcker iir desto mera glädjande, ty på så

sätt motarbetas på bredare bas de vrång-
bilder av katolicismen som fortfarande
spökar i svenska huvuden. Men läroboken
Världens reLi.gione.,, för enhetsskolan 

-
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med omtanke ur den oöverskådliga rike-
domen av personer och händelser från
fornkyrkan till våra dagar och tecknade
med varsam hand av Syster Catha-
rina Broomd OP. Boken går helt i
stil med vanliga svenska skolböcker på om-
rådet vad det tekniskt pedagogiska grep-
pet beträffar men avviker från dem ge-

nom sin katolska syn och inlevelse och
sin intention att inte endast f örmedla
kunskap utan också väcka varm hängiven-
het för kyrkan och sporra tiil personligt
engagemang i hennes liv och uppgifter.
Naturiigtvis har vid urvalet särskild l.rän-

syn tagits till kyrkans historia i Sverige
och därvid i viss utsträckning uppfyllts
dcn ovan uttryckta önskan att katolsk
undervisning alltid borde ske i sant eku-
menisk anda.

Vidare har 
- 

glädjande nog 
- 

samma
förlag efter stora svårigheter lagr fuam
första delen av det nya latinskt-svenska
missale som ett arbetslag av olika fack-
män under ledning av pater Jean Dureau
OP sedan flera tir mödar sig med. Detta
första band, Katolskt missale f ör sön- ocb

helgdagar. Adaettt, 'jultiden, titlen efter
trettondagen (Stockholm 1961. Kr.
10: 

-), 
inledes med Praktiska anvis-

mngar. Både mässans ordinarium, kyrko-
årstider och mässtexter är försedda med
inledningar och kommentatet som under-
lättar och fördjupar förståelsen. Alässans

ordi»aritrnt kan köpas Jcssutom som s,rr-

tryck (Kr. 1: )0). - 
En mera ingående

värdering av detta nya missale må anstå
tills det föreligger i sin helhet.

Mer ingående kunskap om två av kyr-
kans heliga sakrament förmedlas genom
två skrifter, också de utgivna av Petrus

de Dacia-föreningen. M. de Paille-
rets OP redogör i sin skrift Bikten
(Stockholm 1918. Kr. 1: 

-) 
gediget, in-

struktivt och översiktligt för den katolska
uppfattningen om allt som i teori och
praktik sammanhänger med syndaförlå-
telsen enligt Skriften och den katolska
traditionen: S',,nd, samvete och syndamcd-
vetande, Kyrkans makt att lösa och binda,

Ånger och förlåteise, Bot och bättring,
Bikt och psykoterapi.

Ållsiclig undervisning om konfirma-
tionens sakrament, dess teologiska och
andliga innebörd samt dess betydelse för
det praktiska kristna livet ges i den från
franska bildtidningen "F6tes et Saisons,
översatta framställningen av Fr an go i s

Louvel OP, Den Heliga Andes gåtta
(Stockholm 1960. Kr. 4:71) 

- 
en ut-

märkt handiedning för alla som skall
förbereda sig på mottagandet av detta
sakrament. Kanske hade det 

- 
av prak-

tiska skäl 
- 

varit lämpligare att sätta
underrubriken »Konfirmationens sakra-
ment i den katolska kyrkan, också på

bokomslaget i stället för bilden av den
söta konfirmand-flickan; manliga ungdo-
mar och vuxna avskräckes nu helt fel-
aktigt från att befatta sig med boken.
Den sobra stilen på omslaget till Bikten
verkar långt mera lockande.

Som nr 5 i sin serre Katohka små-
skrifter presenterar Petrus de Dacia-för-
eningen ett föredrag om Katboliken i.nf ör
ptotesrdruten (Stockholm 1961. Kr. 1:1))
som den lärde, särskilt i den svenska teo-

logiska snårskogen väl orienterade domi-
nikanpatern Frangois Refoul6 hål-
lit inför akademiska kretsar i Lund och
Stockholm. Detta ekumeniska inlägg ger
katoliken kort men kunnig handledning i
det rätta förhållandet till sina icke-katol-
ska bröder.

Pater M. cle Paillerets OP fram-
lågger i samma förlag Katolska tankar
om kui.nnan (Stockholm 1961. Kr. 6: 50)

- 
värda att begrundas inte endast av

kvinnosaksmotståndare 
- 

vare sig from-
ma ellcr hatiska 

- 
utan än mer av kvin-

norna själva. Här kan de alla få djupare
kunskap, i religiöst-psykologiskt och teo-

logiskt avseende, om kvinnans väsen och
uppgift.

Som en från kristen synpunkt särdeles
glädjande händelse på den svenska bok-
marknaden måste det betecknas att Dia-
konistyrelsens bokförlag utgivit R o-
mano Guard inis Theologische Ge-
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bete i god svensk översättning av Rut
och Hermann Schulze, tnder tireln Från
teologi till bön (Stockholm 1961. Kr.
7: 10). Det är inte för tidigt att Romano
Guardini, som hör ti1l de främsta teolo-
giska och religiösa författarna i vära da-
gars Tyskland och till ,de största kristna
kulturpersonligheterna i vårt århundrade,,
blir mera känd också här i landet.

I der.r föreliggande lilla volymen 
-med sin förnämliga och tilltalande enkel-

het i utstyrseln 
- 

uppenbarar föfiattaren
sin djupa religiösa inlevelse i trossan-
ningarna och blir på samma gång en kun-
nig Lärare i den svåra konsten >>att läta
trosläran fungera som hjärtats samtal med
Gud. Guardinis bok är kristendom i funk-
tion».

Citaten är hämtade ur bokens företal,
där prof. (nu biskop) Bengt Sundkler 

-själv en sann ekumen 
- 

{ramhåller den
ekumeniska betydelsen av Guardinis för-
fattarskap som ert vägande bidrag till
uppfyllandet av den trängande missions-
uppgift som åligger oss alla, nämligen att

"ivägabringa ett gynnsamt ekumeniskt
klimat, en atmosfär av förväntan, en anda
av beredvillighet att förstå och atr om
möjligt mötas,.

Här finner katoliken en bok som mer
än många andra ägnar sig som gåva
också till annorlunda och 

- 
varför inte

- 
icke troende släktingar och vänner.

Den av Helga Grals Gille utgivna se-

rien av påvliga encyklikor i journalistisk
telegramstil har utökats med Detta är fri-
/el (Stockholm 7961, Ansgariusförlaget.
Kr. 1:-). Häftet återger påven Pius XI:s
berömda och alltjämt aktuella rundskri-
velse Diaini Retlemptoris (1937), där han
tecknar kommunismens verkliga ansikte
och uppdrar klara linjer för den katolska
instäIlningen till och mot den.

Att dominikanpatern leao Paillard
gjort ett lyckokast med sin bok Fyra eaan-
gelister 

- 
Fyra uärldar (jfu Cred.o 7959:

193), bevisas av alltfiera översättningar
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till andra språk. Pauluskredsens förlag i
Köpenhamn har utgivit en översättning
till danska, Fire eaan.gelister 

- 
Fire tter-

clener (Dkr. 9: 80) som nr 3 i sin skrift-
serie 1961.

Som nr 7 och 2 i samma serie utkom
fortsättningen av Ånd, og Lit, »en r€cke
små bpger, der udkommer 4 gange är-
ligt, og som hver gang behandler er emne
fra det religigse hverdagsliv, belyst af
flere forfattere ud fra {orskellige syns-
punkter, (per häfte Dkr. 2: 1O): Val-
farten (nr 9), som behandlar vallfärden
som en religiös utrycksform i allmänher
och som företeelse i den nordiska from.
heten i synnerhet, och lesu Hjerte (m

10), som redogör för det djupa samband

Jesu Hjärta-andakten har med Skriften
och traditionen, ,denne andagt, som ud-
springer af det centrale i det kristne liv
og hvis rgdder gär helt tilbage til Det
gamle Testamente. Kristi kerlighed til os
mennesker har altid verer og vil altid
vere et af kernepunkterne i vor tro».

Elsebet Kieler, känd och upp-
skattad i skandinaviska katolska kretsar
för sina personliga och litterära insatser,
framförallt för den katolske lekmannens
reiigiösa och apostoliska skolning, har ut-
givit en liten skrift om l,l,esseoft'eret (Kö-
pcnhamn 1961, St. Ansgars Forlag. Dkr.
5: )0), där hon på sitr lågmälda men
ändå intensiva sätt framställer det heliga
mässoffret 

- 
inte som teolog utan »helt

på katekesens plan» 
- 

sådant hon själv
har lärt sig att uppieva det och att leva
med i det: ,Messen som Guds arbejde»
och ,Menneskets arbejde i Messen». En
liten bok, värd att läsas och begrundas
av alla.

Av helt annat format, både till omfång
och innehåll, är Peter Schindlers
senaste gåva till lekfolk och prästerskap:
en ärgäng predikningar över kyrkoårets
episteltexter, Den bellige Lektie (Köpe*
hamn 1960, Frost-Hansen. Dkr. 36: -),en fortsättning av hans "första årgång",
»Dette bellige Euangelium (1949). Att
på detta levande, exegetiskt noggra;nna-
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men på samma gång dagsaktuella sätt få
de ofta svårt tillgängliga texterna utlagda,
kommenterade och tillämpade, är en sann

upplevelse och uppbyggelse. Varje homi-
lia utmynnar i en kärnfull bön som ytter-
ligare sammanlänkar läsarens meditation
med det konkreta kristna livet.

Här har vi en bok som 
- 

särskilt för
dem som är förhindrade att delta i guds-

tjänsten i kyrkan 
- 

på utmärkt sätt kan
underlätta uppfyllandet av Guds bud att
vi skall helga vllodagen.

Die Tage des Herrn. (Frankfurt, Jos.
Knecht. Per bd DM 6: 80), den av H e i n-
rich Bracht ombesörjda tyska utgåvan
av det franska ,lekmannabreviariet" Les
,jours du Seigneur (jfr Credo 1960: 46),
har 1960 avslutats med andra och tredje
delen FriihLing, omfattande tiden från
askonsdagen till lördagen efter pingst
samt helgondagar fårr 12 mars (S:t Gre-
gorius den store) till 2 juni (Martyrerna
i Lyon), och Sommer-Herbst, tidet frär,
Trefaldighetsdagen till sista söndagen ef-
ter pingst samt helgondagar frän 21 juni
(S:t Luigi av Gorzaga) till 30 november
(Aposteln Andreas). 

- 
Här finns sund

kost, ett urval ur det bästa den kristna
litteraturen har att bjuda, för en stunds

daglig andlig läsning och meditation.
Den som är intresserad av att veta,

vilka frågor som det kommande ailmänna
kyrkomötet troligtvis kommer att syssla

med, kan få en utmärkt orientering där-
om i bd 91 av Hercler-Biicberei: Fragen
an das Konzil. Anregungen uncl Hoff-
nungen(Freiburg 1961,Herder DM 2: 20).
Denna »Bestandsaufnahme" av de olika
synpunkter som hittills har framlagts av
den allmänna opinionen i kyrkan sam-
manfattas under tre rubriker: Kyrkan på

vägen till den ena världen, Tro och liv
i teknikens tidsålder, Förnyelse i förkun-
nelse och kanonisk rätt. Därtill kommer
en översikt över de 20 allmänoa koncilier
som hittills avhållits samt en annan över
de officiella åtgärder som påvestolen hit-

tills företagit som förberedelse till det
nya konciliet.

Som bd 100 i samma serie lägger för-
laget Herder fram ett omtryck av R o-
mano Guardinis berömda ,Nach-
schrift, eller 

- 
om man så vill 

- 
in-

iedning till hans mästerverk Der Hem
med titeln Das Bild. uon Jesus dem
Christus im Neuen Testament (1961.
DM 2: 2.0). Har redogör Guardini när-
mare för sin metod i det större arbetet:
att försöka tränga djupare in i Jesu ge-

stalt och liv sådana de framträder i NT,
,inte vetenskapligt, med anspråk på att
historiskt och id6mässigt uttömma det
heliga ämnet, utan i 'betraktelser', alltså
skådande och begrundande». Förf. gör
gäliande, att enbart en sådan metod, som
medvetet {örutsätter kyrkans lära, ,rge-

nom vilken den troende uppfostras till
att stå öppen för uppcnbarelsens hela full-
het, och som tolkar NT som uttryck och
källa för den kristna tron, kan leda in i
det mysterium som Kristi gestalt och liv
utgör: ej någon ,personlighet, eller "id6,
c11er den Kristus sådan det allmänna med-
vetandet, »präglat av tidsbestämda, ofta
sedan länge svunna idealbilder av den
fullkomliga människan,, brukar föreställa
sig honom, utan ,något av säregen och
allrahögsta art. Här talar, med gestalt och
mun och levnadsöde, Ordet sjäIvt som är
Gud till väsendet". Blott på så sätt uppen-
barar sig udet egentliga, det som inte alis
ingår i begrepp utan endast har ett namn:
'Jesus som är Kristus' ... det oerhörda,
som spränger alla mått, det som förmår
väcka kärlek, den verkliga, vetande, in-
vigda kärleken,.

Biktens förhållande till den moderna
psykologin och psykoterapin, ett ämne
av stort in,.resse för själavården, som pa-

ter Paillerets i sin ovannämnda bok om
bikten berör i ett kort kapitel, behandlas

utföriigare, klart och sakligt av en erkänd
katolsk fackman på området, Åndreas
Snoeck, professor i moralteologi vid
Louvains katolska universitet, i två av

sina böcker, som föreligger i redig och
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iätt1äst tysk översättning: Beichte und,

Psyclsoanallse (Frankfurt 1958, Jos.
Knecht. DM 6: 80) samt SkruPel, Silnde,
Beicbte (ib. 1960. DM 7: 80).

Otto Semmelroth SJ, professor
i dogmatik vid jesuiternas högskola St.

Georgcn i Frankfurt/Main, sammanfattar
i sin bok Vom Sinn der Sakramente
(Frankfurt 1960, Jos. Knecht. DM 6:10)
fyra föreläsningar om Kyrkan och sakra-

menten, som håliits 1959 vid Bonner
Hochschulenwoche des kath. Åkademiker-
verbandes. Han ger svar på frågan ,hur
en personligt gestaltad tillvaro förhåiler
sig till troslivets sakramentala bindning
inom kyrkanr, en frå,ga som är synnerligt
<imtålig för den moderna människan, som
»genom personligt bemödande, studium,
utbildning, social stä11ning och många-
handa andra faktorer nått en utformning
av sin mänskiighet, och ,i viss mån miss-
tänksamt vakar över de rättigheter scm

hans person tillkommerr, i synnerhet på

det religiösa området, där det personliga,

inncrliga, mest egna är särskilt påkallat,
(Vorwort).

Frågan kan blott besvaras geflom en

djupare förståelse av kyrkan som det av

Kristus sjä1v instiftade »ursakramentet»

och av de livsfunktioner hos kyrkan som

fordrar sakramental objektivitet och per-

sonligt avgörande på en och samma gång.

Förf. framstäIler därför i fyra kapitel
Kyrkan som sakramentalt tecken, Kyrkans
frälsningsgärning i ord och sakrament,
Sju sakrament, Sakrament och personligt
avgörande.

En kort introduktion i kyrkans tros-
lära, framställd på ett personligt friskt
sätt, ges av Paul Boikovac i Kleine
Fiebel de: Glaubens untl der Liebe (Bonn
1961, Buchgemcinde. DM 12:80). Läsa-

ren uppehålles varken genom facktermer
eller alltför ingående detaljer. Boken kan
tjäna som handledning vid gruppunder-
visning eller vid enskilt studium. En 10
sidor omfattande hänvisning till nyare

litteratur förutsätter visserligen tillgång
till ert relativt väl försett katolskt biblio-

244

tek, men kan också ge nyttiga tips för
anskaffande av god facklitteratur på hit-
hörande områden. 

- 
En särskild fördel

med denna lilla bok ligger däri att den

inte stannar vid läran utan på samma
gång visar vägen till ett praktiskt kristet
iiv.

Vill någon skaffa sig en utförlig dog-
matik på tyskt språk, kan Katholische
Dogmatik av Michael Schmaus,
professor vid universitetet i Miinchen,
varmt rekommenderas (Miirrchen, Max
Hueber Verlag). Vi har under de senaste

årens lopp åtskilliga gånger hänvisat till
detta stora verk, vars ständigt nya upp-
lagor urgör ett påtagligt bevis för det
faktum att denna dogmatik är flitigt an-
litad, inte minst därför att författaren
ständigt följer utvecklingen i sitt fack och
oförtrutet fortsätter med omarbetningar
och förbättringar. 1960 utkom på nytt
som 6:e upplaga Band, I (DM 38: 80),
som framställer lårar om Gud den trefal-
dige efter en utförlig inledning om Teo-
login i allmänhet och Den dogmatiska
teologin. I {örordet framhålier författarcn,
att han upptagit de teologiska problem
som för närvarande diskuteras inom den

katolska teologin. ,Läsaren skali sättas i
stånd till att noga lara k:änna teologins
nuvarande ståndpunkt och göra sig för-
trogen med de ännu olösta problemen så-

väi som dem redan uppnådda resultaten.)>

Förf. bernödar sig särskilt om att »föra

ett samtal med den evangeliska teologin,
utan vilseledande irenism och tillspetsad
dogmatism, samt att konfrontera den ka-

tolska läran med de ickekristna religio-
nerna i f .f ärran östern. "Verket vill så-

lunda mer än tidigare upplagor tiäna
missioncn.,

1912 utkom i Frankrike geflom sam-

arbete mellan ett fyrtiotai teologer en

omfattande modern framställning av den

katolska trosläran och teologin 
- 

avsedd

särskilt även för lekmän 
- 

undsl 1llsln
Initiation rhäologirlue (Paris, Ed. du Cerf).
Nu föreiigger detta verk också i tysk
översättning, Die katholische Glaubens-



Litteratur

uelt. lVegtaeiser und Le hre, trtgivet av
förlaget Herder i Freiburg och bestående
av tre band med tillsammaos 2761 sidor
i oktavformat. Bcl I handlar om Die
Quellen der Theologie, Gott untl sei.ne

Schöpt'ung (19t9. DM 42: 
-), 

Bcl Il om
Aloraltbeologie (1960. DM 12: 

-) 
och

Bd III om Die Heilsökoaomie ():g tppl.
i961. DM 53:-). Dessa tre band kan
ersätta ett helt bibliotek, inte endast för
lekmannen utan även i viss mån för
kristcndomsläraren. Ty här prcsenterar en

elit av vår tids katolska fackmän på teo-
iogiskt ornråde resultaten av sin idoga,
med moderna hiälprnedel bedrivna forsk-
ning i Skriftcns och traditionens skatt-
kammarc 

- 
med ofta bortgiömda eller

igenmyllade klenoder 
- 

och sätter dem
i levande förbindelse med de frågor som
vår tids vetenskap och kultur stäiler den
troende inför. Här är det dessutom inte
endast dogmatiken som för ordet utan
ämnena belyses likaså ifrån de andra teo-
logiska disciplinernas synpunkt.

Till sina många hand- och studieböc-
ker har förlagct Herdcr fogat ännu en
,§Zerkbuch", Unser Gottesdienst. ilber-
legtrngrn uttd .4rregattgc, utgivna i upp-
drag av den (biskopliga) liturgiska kom-
missionen genom A I f o n s K i r c h g as s-

n e r (2:a uppl. Freiburg 1960. DM
24:80), för att underlätta den liturgiska
skolningen och fostran inom församling-
arna. Också dcnna bok kan tjäna som eo
viss ersättning för ett bibliotek av många
enskilda skrifter om iiturgin, ty den innc-
håller en mängd ,funderingar och impul-
ser,, framförda i korta artiklar, av cn hel
rad fackmän i liturgiska frågor. Årtik-
iarna är sammanställda under fem rubri-
ker: Grunclsätzliches, Frömmigkeit, Praxis,
Dienste, §Tortverkiindigung, Raum, som
visar att både teorin och praktiken till-
godoses. Därtiil kommer cit bihang med
bl. a. en intressant "Zeitteflel" över den
liturgiska rörelsen framför allt i Tysk-
land.

Tili slut ännu en tjock bok 
- 

ett nytt
uppslagsverk av Herdei, vilket faktum

ensamt kunde räcka som rekommenda-
tion, då ju förträffliga uppslagsverk är
detta förlags största berömrnelse. Den här
gången rör det sig orn Katechetisches
lX/örterbuch utgiven av ledaren för Kate-
ketiska institutet i §trien, prof. L e o-
pold Lenter (Freiburg 1961. DM
28: 

-). 
Samarbetet mellan mer än 160

kända kateketer ur olika länder garanterar
en tillförlitlig orientering över katekesens
historia, tcrminologi och problemstä11-
ningar samt den hithörande facklitteratu-
ren.,'Katecbetisches tX/örterbuch, såger

förordet blygsamt, utgör ett första försök
att encyklopediskt överskåda hela området
av den religiösa bildningen och uppfost-
ran.» 

- 
Vi tackar födaget och medarbe-

tarna för en sådan vällyckad början.

los. Gerlach Sl

Sven Stolpe: Drottning
Kristina. Den suenska tiden.
Stockholm 1960, Bonniers. Kr.
28 lOl 34: 50.

2:a delen: Efter tronausägelten.
Stockholm 1961, Bonniers.

Die Ot't'enbarlmgen tler hei-
ligen. Birgitta aon Scbu,eclen.

Ausgew. u. eingeleitet von S v e n
S t o 1p e. Frankfurt/Main 1961,

Jos. Knecht. DM 14: 80.
Richard Bosboawers: Saen

Stolpe. Ontmoctingcn 1960, Des-
cl6e.

I anslutning till sina vetenskapliga ar-
beten om drottning Kristina ger Sven
Stolpe här en populär framställning av
den ryktbara drottningens ,personliga 

-intellektuelia ocl.r rcligiösa 
- 

utveckling.
Hennes politiska insatser har här ofta för-
bigåns, (förord). N{ed sin snabba, med-
ryckande stil tecknar författaren en bild
av Kristina som han på grund av sin
forskning anser vara mera rättvis mot
henne än ,nidporträtten och de tar.vltga,
romantiserade biografier, som »ännu har
makt över den allmänna uppfattningenr.
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- 
De som inte haft tillfälle att läsa

Stolpes berömda, myckct omdebatterade
doktorsavhandling har här en god möi-
lighet att lära känna hans synnerligt in-
tressanta och beaktansvärda synpunkter.

Inledningen till Die Of f enbarungen
der heiligen Birgitta måste räknas som

en av de bästa essäer Sven Stolpe har

skrivit. Pregnant sammanfattar han Bir-
gittas liv och betldcls. samt gur cn in-
troduktion i hennes Uppenbarelser som
på sitt sätt är utan like. Det är glädjande

att den svenska versionen av denna kom-
mentar och detta välawägda urval ur
Birgittas (Jppenbarelser snart skall utges

av Allherns förlag i Malmö.
Richard Boshouwcrs passionerade 

-för att inte säga entusiastiska 
- 

presenta-

tion av Sven Stolpes litterära utveckling
och av hans insats i vår tids svenska -och alltmera också internationella 

- 
in-

tellektuellt och religiöst orienterade lit-
teratur vittnar om den stora uppskatt-
ning hans litteråra alster har vunnit i ut-
landet, inte minst i Holland. Detta kom-

mer också tiil uttryck genom det faktum
att förlaget Paul Brand i Hilversum in-
bjöd dr Stolpe att tillsammans med någta
framstående och välkända teologer, som

Guardini, Congar, Karl Rahner, Danidlou
m. fl., medverka i en jubileumsskrift, som

nyligen utkommit under titeln Kerk en

ruimte (Hilversum 196 1).

Där finner man nu rned stor förvåning
en uppsats av Sven Stolpe över den ka-
tolska situationen i Sverige som hör till
det mest sub je ktiva och minst sansade

man kan fä läsa i den vägen. Det är
verkligen oförklarligt att de ansvariga
inom förlaget inte var betänksamma nog
att ta detta högst personliga "nöCskri"
för vad det i själva verket är, i stäl1et för
att sätta det på pränt och därmed skada
för{attarens anseende hos en läsekrets som
hittills uppenbarligen enbart lärt känna
den positiva sidan av den ,oavbrutna, in-
tellektuella kamp mot sig själv och sin
omgivning,, som Richard Boshouwers
(sid. 5) träffande anför som ett karak-
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teristiskt element i Sven Stolpes inteliek-
tuella och litterära utveckling.

Jos. Gerlach SJ

Kristen humanism. Årsbok 1961.
Lund 196i, C\i/K Gleerup, Kr.
76: 

-.
Det mest värdefulla i dcnna årsbok är

som alltid de ingående och genomarbe-
tade recensionerna, femtiotre till antalet
omfattande 240 sidor av hela bokens
)44 

- 
detta inte sagt i avskräckande

syfte utan tvärtom för att påpeka den rika
möjligheten tili,humanistisk» oriente-
ring.

Särskilt värdefulla eller intressanta från
katolsk synpunkt är Hjalmar Sund6ns re-
ccnsion ,Meilan lag och viljar, en an-
mälal av bl. a. Ignatius' av Loyola And-
liga ötningar; Erik Hj. Linders ,Två es-

säister,, som tar stälIning till A1f Ahl-
berg: Teknikens birnmelsfäd och Gunnel
Vallquist: Vägar till Gnd; av sammc re-
censeflt "Tre berättarer, blancl dem ri7al-

demar Hammenhög: Llelga Lekamens
gränd. Gunnel Vallquist bidrar dels

mcd ,Tänkare, grubblare och polemiker,
(FranEois Mauriac: Al,innen, Dietrich Bon-
hoeffer: Molståttd ocb underkastelse, Si-
mone §7ei1: Personen och det belisa,
Boris Beltzikotf ladiskt, kristet, mänsk-

ligt), dels med "Resande på avvägar,, en

välkommcn uppgörelse mcd G. Hageiin:
Kyrkotandringar i Rotn och M. Johans-
son'. En klosterresa.

Artiklarna bjuder stimulerade fram-
stäl1ningar som Harry Aronsons ,De -

batten om N. F. S. Grundtvigs teologiska
utveckling, och Alf Ahlbergs "Schopen-
hauer och vår tid". I andra framträder
bristen på en klar metafvsisk ståndpunkt
vid försöken att analysera viktiga grund-
problem som i C. G. Boethius', \Tiihelm
Sjöstrands och Georg Landsbergs bidrag

"Till fuägan om uppfostringsmåI och

bildningsideal". Gustaf Dahlbergs artikel
om ,Det kristna dogmat» är ctt typexem-
pel på de krumbukter man tvingas till
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när man å ena sidan vill hålla fast vid
förpliktande dogmer, men å andra sidan
vill få kyrkans ofelbarhet remplacerad ge-

nom ett slags på subiektiv väg utvaid
,dogmernas summa».

Radiodiskussionen den 30/10 1960
mellan Åke Gustafsson och Erik Hj. Lin-
der om Teilhard de Chardins bck Feno-

menet märnisktt åtrrges in extenso.

Kanske det kan vata av nytta att iust i
detta sammanhang hänvisa tiil en artikel
i Orientierttng, Katholische 81ätter fiir
weltanschauliche Information (Znrich
10i9 1961), som påpekar,den avgörande
vändning som nyligen skett i tolkningen
av Pierre Teilhard de Chardins skrifter
till {öljd av publiceringet av Hymne de

l'(Jnitterse, (Paris 1961, Ed. de Seuil) 
-en samling av utkast från Teilhards hand

som tidigare endast fanns i form av pri-
vata avskrifter.

"Äntligen,, heter det där, ,kan en ny
metod fiir Teilhard-kritiken utvecklas.

De kommentatorer av Teilhards tanke-

värld som hade lyckan att få inblick i
hans otrvckta kvarlåtenskap visste sedan

länge att hela hans tänkande växte fram
ur helt bestämda, till mystikens område
gränsande andliga erfarenheter, gjorda i
bönen. Dessa utgjorde den bärande grun-
den till Teilhards världssvn. I dem öpp-
nades en värld som ständigt fortsätter att

växa in i Guds dimensioner, ia, På ett
fördolt och hemlighetsfullt sätt redan är

det gudomligas dimension. Sådana erfa-

renheter utövar en mäktig, allestädesnär-

varande impuis i en tänkares andliga pro-
duktion. Därför måste Teiihards filoso-
fiska, vetenskapliga och teologiska utsa-

gor principiellt tydas utifrån dessa and-

liga grunderfarenheter. Att försöka fram-
stäl1a Teilhards världsbild utan häns1'n

till dessa i bönen gjorda erfarenheter be-

tyder inte bara en brist på fullständighet
utan en förvanskning av själva innebör-
den. Det är ingen tvekan att just detta
hänt i många tolkningar av Teilhard.

Teilhards andliga erfarenheter verkade

som selektionsprincip för hela hans tanke-

verksamhet. De gav honom en ytterst le-
vande erfarenhet av vissa sidor av verk-
ligheten, men förde på samma gång till
art han lämnade andra nästan helt obeak-
tade. Därför hör Teilhards skrifter 

- 
en-

ligt vår mening 
- 

med avseende på deras

grundintuition till 'dcn andliga litteratu-
ren'. Teilhard var 

- 
även i sina vetcn-

skapliga verk 
- 

en andlig författare; det
bör beaktas av både hans vänner och mot-
ståndare. En särskild metod krävs därför
för cn rätt interpretation av Teilhards
skrifter: de tematiska utsagorna måste ses

mot bakgunden av de andliga erfarenhe-
terna. Först genom cn sådan betraktelse
kan man 

- 
tvärs igenom det tankemäs-

sigt ofullkomliga uttrl'ckct, ja, t. o. m. ige-
nom ensidigheten och de överdrivna til1-
spetsningarna 

- 
fa11'a det mål som Teil-

hards andliga intuition ursprungligen syf-
taf till.

Denna tolkningsmetod är visserligen
mödosam och kräver stor inlevelseför-
måga, men den är den enda adekvata och
sålunda också den enda tillåtliga. Frägan
efter riktigt eller felaktigt bortfalier där-
med förvisso inte. Denna vår uppfatt-
ning om Teilhard-skrifternas andliga ka-

raktär får heller inte förleda till att i
Teilhards tankevärld endast se en person-
lig bekännelse som är mer cller mindre
oförbindlig. Vår uppfattning om Teil-
hard-tolkningen utifrån hans erfarenheter
i bönen vill blott säga: för det första, att
de andliga erfarenheterna giorde Tciihard
utomordentligt känslig gentemot vissa si-

dor hos verkligheten och gav honom möj-
lighet att på enastående sätt tränga in i
komplexitetcn hos en vardande värld; för
det andra, att de förmedlade Teilhard en

samsyn som senare beständigt ledde ho-
nom vid hans vetenskapliga undersök-
ningar; för det tredje, att deras impuls
bar Teilhards ande bortom vissa grund-
fakta hos verkligheten, så att dessa blev
obeaktade vid den teilhardska syntesen
(utan att dock förnekas). Denna tolk-
ningsmetod tar hänsyn till den fina växei-
verkan mellan hans spiritualitet och hans

4
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tankeverksamhet och skapar på så sätt

möjlighet tili att å cna sidan dra undan
grunden för de flesta kritiska invänd-
ningarna mot Teilhard och å andra sidan
obehindrat få i sikte det verkligt bärande
hos den teiihardska världssynen.

Innan dessa nya texter hade publicerats

fanns ännu ursäkt för de auktorer som
gick en annan väg, men nu har deras in-
ställning i själva verket blivit ohållbar.,

]G

La Sainte Bible trad:urte en

franEais sous la direction de

L'Ecole Biblique dc Jörusalem.
Paris, 6cl. du Cerf.

Joseph Bonsirven SJ:

Vocabulaire Biblique. Paris 1918,

Lethielleux.

Utgåvan av den berömda franska Jeru-
salem-bibeln i enskilda häften, som på-

börjats 1948, fortsätter alltjämt i nya

upplagor, där texten justerats samt noter
och inledningar kompletterats i överens-

stämmelse med den ständigt framskri-
dande forsknin.gens resultat.

796I har förlaget hunnit med andra
uppiagan av Les Lirres de Samuel i övet-
sättning av R. de Vaux OP, Let Liares
des Chroniques av H. Cazelles PSS,

L'Erangile et les Ep)tres de Saint Jean av

D. Mollat SJ resp. F. M. Braun OP och
Les Epitres Catholiqaes (de Saint Jacques,
Saint Jude et Saint Pierre) av R. Leconte
samt med tredje upplagan av Les Liues
des A'Laccablet azt F. M. Abel OP och
L'Evangile selon Saint Luc av E. Osty
PSS.

I synnerhet De katolska breven och
Mackab6erböckerna har grundiigt revide-
rats och förbättrats. L'Euangile selon Saint
Mattb'iea och L'Erangile selon Saint h\arc
håller på att nytryckas.

J. Gelineau SJ, vars grammofon-
inspelningar av liturgisk psalmsång på

modersmålet är väl kända, har i samma
förlag utgivit 

- 
och själv skrivit en in-

troduktion till 
- 

La Psauti.er de la Bible
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d.e Jlrasalem i rytmisk översättning (NF
3:20).

Vocabulaire Biblique kan rekommen-
deras för den som vill ha en liten biblisk
uppsiagsbok till facilt pris av en förfat-
tare vars namn garanterar för det gedigna
innehållet. lG

G a b rie I M a r c e|: Gegenuart
u.ni Unste rblicbkait. Frmkfurt a. M.
195i, Knecht. DM 15:80.

Man {år genast ctt intryck av Gabriel
Marceis prctcntioner, när man i förelig-
gande band finner ett dramafragment bred-
vid filoso{iske essayer. IvIarccl vill i s.jäiva

verket vara både diktare och {ilosof. Hans
konstnäriiga produktion och hens filoso{iska
skri{tcr vi1l intc gå upp i varandra utan
komplettera varandra. Han är oroacl av den

djupa insikten, att det finns åtskilligt som

intc kan objektiveras, och vet ändå, att det
hor till männishans största möjligheter att
tala i filosofisk >>klartext». Här liggcr både

betydelsen och problcmatiken hos en man,
som kan stå som typ {ör vår epok. Fastän
översättningcn då och då inte fullt hå1ler

originalets nivå, har den dock infångat nå-
got av det franska språkcts anda. Förlaget
har givit boken det solida yttre skick man
är van vid på tysk bokrnarhnad.

ltrr

§7al d em ar H amm e n-
hög: Ensittartågen. Stockholm
1961. §7ahlström och \Widstrand.

Kr.23:10129 10.

Ensittarc-ägen ligger på Stora Essingen.
Pcter Larssons vistelse där kan därför bara
utgöra ett mellanspel i den ursprungligt
planerade trilogin, vars två första delar
beter Regeringsgdtan och Helga Lekamens
gränd. (jfr Credo 1)60:237 f).

Peter har just kommit ut ur fängelset
efter att ha försökt sona Anna-Stinas död.
Vi får följa honom under tre månaders
tid. Två huvudproblem upptar hans värld:
att göra upp balansen för det brott, som
han var delaktig i, samt att besluta sig för
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t

hur han kan hjälpa Allan, när även denne
kommer ur fängelset.

Brottet var ju egentligen Allans, men
Peter tog det på sig för att sona. Men han
lyckadcs inte vidare bra. Pä fängelset var
man för intresserad av atr se till att han
trivdes, och kamraterna framhöll ständigt
hur orättvist det var atr han fått ett så

1ångt straff.
Fri igen märker han att omvärlden

också reagerar fel. För det första har Alf
Skedin överfört sin firma på Peters
namn. Brottslingen är en miljonär, som
alla bockar sig för. Ett makabert skämt,
som Hammenhög behandlar varsamt och
fint. Man påminnes om Teresas av Avila
ord: »Vi förtlanar fördömelse, och Gud
straffar oss med sin härlighet.,

Men det är inte bara materiellt som
Peter misslyckats, i all sin framgång. AlIa
är på det klara med att det var Ållan och
inte Peter som sarr vid ratten vid döds-
körningen. Allans vänncr är argt. över
att Peter erkänt. Hade han inte gjort det
hade poiisen aldrig fått reda på att dcr var
Allan som var den skyldige. Peters egna
vänner däremot beundrar honom för hans
uppoffrande ädelmod. Ingen vill låta ho-
nom sona.

Hammenhög har verkligen flätt tag pä
ett centralt problem i vår välfärdsstat:
rätten att fä vara sig själv, 

^u 
fe varu

ansvarig, både på gott och på ont. Den
enda som förstår Peter är Ånna-stinas
mor, som i en realistiskt frånstötande om-
givning förlåter honom i en hjärtslitande
scen.

När boken slutar har Peter ännu inte
hunnit ta ställning till problemet Ailan.
Pcter vet att han blivit nesligt förrådd av
Allan, men ändå känner han sig ansvarig
för honom. Vi får vänta till nästa bok för
att få svar på det problemet. Någon happy
end vågar man knappast hoppas på. Men
lyckas Hammenhög skriva en del till i
samma klass, har han skänkt oss fyra syn-
nerligt läsvärda böcker.

L, R.

Afanisi j N ikitin. Resan
bortom de tre har,en 1466-1472.
Malmö-Lund 1961, Cavefors. Kr.
L4:50.

Boken hör till de många vackra pub-
likationer, med vilka Cavefors bokföriag
berikat höstens svenska bokmarknad. Den
innehåller den ryske köpmannen Afanasij
Nikitins berättelse om sin långa och
mödosamma resa från staden Tver nord-
väst om Moskva till Indien. Själva ori-
ginaiet finns inte bevarat, men endast
nägra är efter det den nedtecknats inför-
des reseberättelsen i Andra Sofiakrönikan,
och härifrån har den översatts till svenska
av Greta Hjelm.

Nikitin for längs Volga till Astrachan,
där han blev fråntagen sina varor. På
äventl,rliga vägar nådde han Indicns land.
Människovimlet, fattigdomen och prak-
ten, de många religionerna, de underliga
folksederna och de heliga korna 

- 
allt

betraktade han med häpen blick och be-
skrev dem i sin bok. Först efter sex åt
återvände han hem. Han dog på vägen
till Smolensk, men hans färdkamrater till-
varatog hans berättelse.

Boken är den första profana rese-
skildring som föreligger på ryska språket
och är skrivet på ett iättillgängtigt och
levande sätt. NIan iär känna mannen
bakom ordet: en levnadskiok och vidsynt
köpman, som var hin,luernas vän men
aldrig upphörde att känna sig som väs-
terlänning. Han försökte leva som trogen
kristen och klagade bittert över att han
inte visste när det var påsk och fasta.
»Jag, Herrens usle slav, Afatasil, längtar
efter min tro», utbrister han på ett ställe.
Berättelsen slutar han med en tacksägelse
till Gud skriven på turkiska 

- 
på mu-

hammedanernas språk bekände han sig till
kristendomen.

Boken är försedd med elva original-
linoleumsnitt av Svenolov Ehr6n.

A.Å-s
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I

Bland Cavefors (Malmö-Lund)
publikationer vill vi ytterligare framhäva
Cider med Rotie av Laurie Lee (kr.
t9:50124: 

-). 
Det är en förtiusande

barndomsskildring från Cotswold (som

dock inte ligger i §7a1es). En stor, fattig
familj mcd ctt underbart savoir vivre.

Det märks att författarcn är en poct:

även hans prosa är nästan lyrisk. Över-
sättaren har tolkat den storartat. En rad
vackra tcckningar av John'J7ard illustre-
rar boken, som lämpar sig utmärkt som
julgåva.

Frank Norm ans Äuentyr i Soho
(kr. 16: 50) för oss över tili en sjaskigare

atmosfär bland vilsekomna ungdomar och

småförbrytare i det moderna London. Det
är en rätt välskriven om inte uppbygglig
läsning. Här och där motverkar förfat-
taren dock sina syften med småförnu{tiga
kommentarer, som faller litet ur ramen.

Per tJf ästberg presenterar femtio-
sju afrikanska författare och politiker i
At'rika beråttar (kr. )l: -). 

I en sådan

samling måste bidragens kvalitet givetvis
variera. Men antologien är unik och bör
läsas av alia som intresserar sig för den

uppvaknande kontinenten.
Stig Claessons teckning Från den

n1a rärlden är väl värd priset på boken
(kr. 18: )0). Texten är skriven i en stil
som nog är svårförståelig för äldre och

mer konservativa läsare. Men den har sin
charm, och återspeglar väl också något av

det typiskt nordamerikanska. 
L. R.

Luc. C. Grollenberg:
Bildatlas till bibeln. Stockholm
1961, Diakonistyrelsens. Kr.
1l:101 14:10.

För några år sedan utgav dominikan-
patern L. Grollenberg vid Ecole biblique
i Jerusalem en stor bibelatlas. Den rönte
genast uppmärksamhet och översattes tili
en rad olika språk.

Nu har en version i mindre format ut-
kommit på svenska. Man kan inte nog
rekommendera den till alla som vill få
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en saklig och intressant handledning för
bibelstudium. Iilustrationer och planscher
av mycket hög typografisk kvalitet över-
flödar i boken.

Normalt skulle man för ett dylikt verk
vänta sig ett pris av omkring 30 kronor
åtminstone. Tack vare att bildmaterialet
levererats av Elseviers förlag har det bli-
vit en billighetsupplaga.

Det är en bok som borde
katolsk familj.

finnas i varje

L, R,

Stensk katolsh bibliograt'i, sam-
manställd av Kaj sa Ro otzön.
Stockholm 1961, Petrus de Dacia-
Föreningen. Kr. 5:-.

Det fattas ännu mycket, när det gälier
katolsk litteratur på svenska. Åtskilligt
{inns ändå. I själva verket har Kajsa
Rootzdn på inte mindre än 71 trycksidor
kunnat sammanställa en lista över om-
kring 1 210 titlat på böcker och tidskrifts-
artiklar. Vad den lilla boken fastslår, är

således mycket glädjeväckande.
Förteckningen vill vägleda dem som

ämnar utvidga sin kunskap om katolska
kyrkan och katolsk tro i vidaste bemär-
kelse. I enlighet med den praktiska måi-
sättningen var vissa inskränkningar i ur-
valet påbjudna. Översikten har begränsats
till svensk bokmarknad. Frånsett enstaka
undantag upptas endast böcker och ar-
tiklar, som tryckts under 1900-ta1et. Dock
förbigås ett eller annat, som borde ha va-

rit med. Lekmannainstituten hade exem-
pelvis förtjänat ett hänsynstagande.

I en eventuellt föliande ny upplaga
skulle man kunna tänka på både en prak-
tisk och en principiell förbättring. För
det {örsta skulle bckens användbarhet av-

sevärt ökas, om den skulle utökas med en

alfabetisk förteckning över alla författare
som är omnämnda. För det andra borde
sådana arbeten som visserligen behandiar
något katolskt, men inte gör det i katolsk
anda klart skiljas från sådana som är

skrivna utifrån katolsk trosövertygelse.

t

?l

V/, K.
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