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DEN LEVANDE GUDEN

I vAn

MoDERNA vARtp.
c. s. L e w i s klargjorde nyligen i en artihel den moderna mrnniskans
brist pi personligt syndamedvetande pi foljande satr: >Den antika minniskan nirmade sig Gud (elier t. o. m. gudarna) sisom en anklagad person nirmar sig sin domare. For den moderna minniskan har rollerna
bytts. Hon 5r domaren, Gud stir till svars. Hon ir en ratt mild domare:
om Gud har ett rimligt fcjrsvar pi frl,gan varfor han tilliter krig, fattigdom och sjukdom, si 1r domar.r, frrllt ,"do att ihcira det. Rannsakan kan
t. o. m. sluta med att Gud blir frik:ind. Men huvudsaken ir att minniskan
ir domare och Gud anklagad.>2
Lit oss b<irja med detta. Om denna hillning Sdagalagger en brist pi
syndamedvetande, si visar den lika mycket hrin pi en bristande kinsla
frir Guds person
vad, uem han ir. Det ir ett symptom pi en djupgi- vi kan inre tinka oss atr diskutera om den
ende sjukdom, och
levande
Guden i vir moderna virld, om sjdlva virt gudsbegrepp ir helt och hillet
felaktigt.
Angreppen mot gudsbegreppet har genomgitt tre olika faser. Den vani praktiken oftast fcjrehommande, ir agnosticismen, vars dogm dr
att vi inte kan veta nigot med sikerhet om Gud, si >lit oss hilla oss till
virlden, dir vi kan rora oss med skaplig visshet>. om Gud existerar, si
spelar han ingen roll; vi kan fortsitta som om han inte fanns till. Si gir
det till i politik, i finansvirlden, bland vetenskaparna, i sociala frigor
iiven om en del faktiskt tro pi Gud, si liter de inte denna tro ova nagot
inflytande pi det sirt pi vilket de handha sina uppgifter. Den andra
fasen 1r begreppet att Gud inte ir sann
han kanske inte dr skadlig,
- i verkligheten dr han blott
ja ar t. o. m. nyttig fdr en del minniskor, men
en illusion: det finns ingen Gud. Denna slags ateism kan en viss tid ocksi
te sig helt aktningsvrrd. Den kan fostra gott uppf<irande, uppmunrra ett
hogt etiskt ideal, vara filantropisk. Men den lever pi kapital
.tt kapital
ligaste,

' F6redrag hillet i S:t Larskapellet,
' C. S. Lewis: Lurnen Vitae je+t1
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tros dagar. Nir dettar slut, si gir det som Rosalind
i sin bok Tbe Good Pagan's Failu.re (Den gode hedningens misslyckande). Det tredje stadiet (som br nigor helt nytt i historien) ir anti-gudsbeklnnelsen: gudsbegreppet lr icke blott icke sanr, det
ir nigot diligt. Det ir osunt, f.arligt, >folkets opium>. Denna anti-gudsbekinnelse ir ncidvindigtvis propagandistisk, kimpande: den miste rldda
folket, undanrcija dem som ej kan rubbas i sin tro pi Gud, nedbryta och
omarbeta sinnena hos dem som vackla, inprigla hat och otro hos de unga,
vilkas sinnen innu ej bearbetats.
som samlats

Murr ay

har visat

Dessa tre slags angrepp mot gudsbegreppet fdrklarar varfor si minga
kan sitta sig pi domarsitet och lita Gud anklagas, utan att inse det absurda, for att inte siga hediska, i sin instillning. Trots allt ligger det vil
nirmare till hands att saga, att det som ir diligt iir inte gudsbegreppet
utan snarare pistiendet att det inte finns nigon Gud. Detta pistiende
borde rannsakas och underkastas forhor. A sina egna vignar kan det anfora, att minniskokirlek fdr enbart minniskans skull ir det starkare och
kraftigare; socialistisk vlnlighet och aktiv filantropi si mycket mer energisk och fciretagsam, full av allvar och djup kinsla; den brinner av glodande iver, inspireras av civertygelsen av sitt eget kolossala, nistan absoluta
virde.
Ja,for attfortsatta denna strilande analys av Ida CoudenhoveG ri r r e s, >>den dr fylld av en tryckande men pi samma ging upplyftande
kensla av ensamhet under biirdan, ett medvetande att f<trutom de sjilva
finns ingen som kan hjelpa och gives intet stod. Det finns intet 'forstiende
hj;rta dir ovan'. Jordklotet synes likt ett ensamt skepp utan roder, som
driver omkring pi havet. Det stortar milkjst genom den oindliga rymden
vtan att nigon leder det eller bryr sig om det. Dess innevinare hills tillsammans av ett gemensamt ode, som beslttningen pi ett skepp, fuilstindigt overgivna och hinvisade uteslutande till varandra. Ve de svaga, fdrsvarsl<isa, som rika in i en sidan virld! Deras sorgliga lott leder sjilvfallet
till att de beskyddande egenskaperna hos de starka utvecklas i oanad grad.
Men just dirigenom framtvingas anklagan, stindig, lidelse{ull, bedrovad
och brinnande likt en mcjrk ll,ga, f:lin sjilva den herd, dar denna vnlvilja
alstras: jal<terc efter en syndabock-, sonc kan gdras ansuarig fdr allt. Ty
liksom varje vdlgirning och f<irbattring kommer frin rninskligheten, si
miste ocksi allt missforhillande och varje hinder till bittring komma frin
vira medminniskor. Blott de 1r skulden till allt. Bide den omsesidiga
hjilpen och den omsesidiga skadan lyfts upp till det absoluta.>>3
Detta krav i vira dagar p3 en syndabock behriver ej ytterligare under-

' Ida Frederika
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strykas' Aven om det blott kan riknas som en ateismens biprodukt, si
ar d,etta mycket betecknande. Den grymhet, terror och fcirtvivlan, som
dirigenom kommer in i vir vdrld, ir ett bevis p& att detta fcirscik art skapa
en vdrldsiskidning gjorts utan att ma.- tagit hdnsyn till alla faktorir
resultatet ir en explosion, dir den som anstillde frirsciket sjilv omkornmer. varje slags ateism glommer borr nigot so'r nridvindigtvis hc;r till
minniskans natur och behandlar en del av henne som det hela. Den dyrkar
ett brottstycke, som Freuds bonao sexualis eller Marx' /cotmo oecononoicus
och ger i varje tolkning de llgre inscinkterna fritt lopp pi de hogres
-bekostnad varvid detta brottstycke
visar
sti i konflikt med resren
- Tyder inte ailtsi den modernasigvirldens
av minniskan.
erfarenhet pi att.
det ar tanken att det inte finns nigon Gud som bcir rannsakas? Fordrar
inte historien detsamma? Ty som Christopher
Dawson pipekade i rbe Gi.ffortl Lectu,es, visar heia kulturhistorien hrin pi att en religi<is instillning, som bejakar transcendensid6n, ir nigot som ir djupt
rotat i minniskans natur, medan den moderna uppfattningen som liksorrr
>fcirseglar universum rnot intring frin nigon slags h6gre verklighet> ir
nigot konstlat, t>ett. synnerligen ovanligt fenomen i minsklig ranke>.a
Ar det inte darfor atminstone tlnkbart att Gud inte ir blott en id6,
ett begrepp, utan en personlig verklighet; att minniskan har behov av
denne Gud, och att intet surrogat,hur lockande det in mi te sig, i sista
hand kan tillfredsstdlla hennes medf<jdda hunger efter fcirening med denne
Andre
vad han nu skall kallas? utan detta splittras rnbnniskan; med
det kan-hon rjvervinna sig sjdlv, iven nir hon lider som mest. G u s t a v e
T h i b o n beskriver uromordentligt vrl hur en minniska, som dr medveten om Guds nlrvaro, t. o. m. nir hon lider akut kan kdnna >hur
tryggheten och lndarnilsenligheten fcirverkligas i h<igsta grad,r, och hur
hon utan denna narvaro ir >avsncird frin sitt mil och dirigerro- ejlangre
herre <iver sig sjdlv>.5
Jag kan d;rfor inte anklaga Gud; jag kan inte anstllla rannsakan civer
hans handlingar; jag kan blott siga: >si handlar Gud, och si uppenbarar
han sig fcir mig.>6

di tinka om Gud? T h i b o n har just talat om honom
sjliv>; men vad vi vill veta ir, om han ir en
>>F{erre som bryr sig om yttervirlden>>. Nir vi talar om Gud, ir ord
ncidvlndigtvis otillrickliga, och om mina ord till att borja med synas
FIur mlste vi

som )>en Herre utanfor sig

stcita, hoppas jag
o

'

o

att

deras djupare mening och syfte dock

Christopher Dawson: Religion. and. Culture (l9a|) s. 37 .f.
Gustave Thibon: Ce que Dicu e uni, s. 37.
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Det finns tvi extrema mtijligheter, som i sig
vid nirmare eftertanke.
Om Gud i sanning dr transcendent, allsvarandra,
utan
ir otillrickliga
si kan vi tinka oss hur
miktig, alla tings upphov, sig sjilv tillrncklig
jag
mig inte ett dyft om
si bryr
han siger: >Vad det ovriga angir
det.> Sidan miste han vara, om han i och med sitt varandes storhet inte
behciver nlgot. annat; sidan miste han Yara, ty det' at fullkomlighet vi
behciver, endasr den Fullkomlige kan vi tillbedja. Men & andra sidan har
han uppenbarat sig, icke blott som en som brydde sig tillrlckligt om
virlden och minniskorna for att skapa dem, utan nir han skapat dem,
sade han i all sanning till denna sin skapelse: >Jag bryr mig alldeles sirstrrilt
om er.)) >Vad kunde mer goras for min vingird, d'n vad jag har gjort
f6r den?> (Jes. I:4). Den kristna uppenbarelsens hela innebcird kan
sarnmanfattas som Guds ord till minniskan: >>Kunde jag verkiigen bry
mig mer om er in jag gor?> Och virt gudsbegrepp miste vila pi spdnningen mellan dessa tvi poler. Det ir just ddrfor att han inte behtiver
nigot annat, som vi kan forsti det rena och spontana i hans karlek; det
1r just for att han inte beh<jvde bry sig ett dyft om oss' som vi kan ldra
oss fcirsti det civervildigande mysterium som ligger i hans ord: >Kunde
jag verkligen bry mig mer om er in jag gor?> Han behover ingenting,
och trots det handlar han som om han inte kunde undvara oss.
Det lr blott genom att betlnka detta och soka fcirsti dess oindligt djupa
innebrird, som vi i frihet kan ge det svar som det fordtat.
Men ett gnagande tvivel oroar detta ideal: hur ir det med det onda
och med lidandet? Varfor tilliter Gud det, om han bryr sig om oss?
Detta kan inte besvaras med ett pat fi ord, men, som C' S' L e w i s plminner oss nigonstans, Gud ir inte en >ilderdomssvag garnmal farbror
i himlen> som ser med vilvilia t. o. m. pi svaghet. Om han hade ordnat
universum si att ingenting nigonsin gick pi tok for oss, att vad vi an
foretog oss s& gick det bra: ja, di hade vi trott, att vi gjort det av oss
vi skulle t. o. rn. tyckt
sjilva och skulL blivit uppfyllda med stolthet
oss rbttfirdiga i att anse, att det inte fanns nigon Gud, eller om han nu
fanns till, si spelade det inte nigon ro11. Faktum lr att vi blott dlrigenom
kunde inse hans storhet och vir avhingighet av honom, Senom att han
inte ingrep hela tiden for att ratta ttll saker och ting, genom afihan ldt
n tudig^rna ha sin gilla ging, iven om minniskor blev lidande dirigenom,
o.h g.rro- aft letu minniskan med sin fura vilja gcira vad helst hon viile
o.h io--, till skams i sin otillricklighet. Det ir dafiAr som ett jordskalv
med itfciljande eldsvidor kan d<jda tiotusentals rninniskor i San Francisco
eller Japan, det 1r derfor som Gud tilliter krig i sitt universum. Det
bevisar 1tt ha"r inte dr oinrresserad , 1a just for att han inte kunde bry
sig mer om mlnniskorna, si miste han ge dem rndjligheten att inse, att
t96
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de ej kan klara sig sjilva, att de ej kan klara sig utan honom. Sisom ligans
smlrta varnar oss att dra vir hand tiilbaka fr!;n elden, si yarr'ar han oss
genom dessa olyckor, art vi ej ha nigon varaktig stad her (Hebr. 13: 14)
och dirfor inte fir missbruka vir jordavistelse. >>Ingenting spelar nigon
roll>, vill han liksom siga, >>i jimfdrelse rned det behov som ni har av mig.
Tro inte att jag ir hjlrtlos om jag ej bryr mig om de andra tingen. Vad
som spelar nigon roll ir hur du anvdnder ditt hjlrta.>
Vi kan lita pi Gud. Det finns nigot i virt visen som vddjar till att
vi i Guds nirvaro siger med Ch e s rert on:
There is one thing needful
everything,
The rest is vanity of vanities.

(Blott ett ir n6dvindigt
allt;
alk annat ?ir fifiinglighet.)-

Si finna vi kraft i motging: i lidande, sorg och {attigdom; si ir vi

raddade frin nodvindigheten att leta efter en syndabock, som kan stillas
till ansvar for allt. Si finna vi kraft till offer och forsakelse nlr det fordras

vi miste avsti frin allt annat
det ir Gud vi mest bry oss om.
Och endi, just derf<;r att. vl,r hingivelse
till Gud erinrar oss om hans
omsorg om oss, si miste vir instillning till vir omgivning i dess tringmil
och lidande, vir instillning till alla medminniskor, uppfyllas av hans
>Jag kunde ej ha storre omsorg om er)>. Om Gud har omsorg fdr dem,
misre jag ocksi ha det. Min kiirlek till Gud sprudlar rjver i karlek till
nlstan.
Kontrasten mellan en gudlcis virld och en vlrld, dar Guds existens inte
ifrigasittes, kan ocksi klargciras genom en liknelse vid ert skepp, som
Sigrid Undset pi si strilande sitt visat i slutet pi sin Kristin Lauransdatter. Kristin har just for sista gingen som en pilgrim kommit till
Nidaros, och har sillat sig till de andra som gitt till domkyrkan fot att
hora tideb<inerna sjungas vid vigilien tili den helige olavs fest, slllat sig
till de lama, de sjuka och de fattiga. Mitt ibland det mdnskliga lidandet
lyssnar hon till singen:
av oss:

>>Nlr kdrsingen tonade under valven och orgelbrus, fl6jter och trummor och strlngaKristin varf6r kyrkan kallades skepp
i det vlldiga stenhuset tycktes
alla dessa minniskor vara ombord pi ett fartyg, och singen
var som brus frin ett hav,
pi vilket det bars. Emellanit lade det sig till ro som pi stillnande dyningar, nir en ensam
mansrdst lat en upplest text ljuda ut 6ver massorna.>>
spel 1j6do, ftjrstod

Hur olik ir inte atmosfdren her frin skeppet dar Gud saknas. Fcir dem
tycks himlens portar inre vara lyckta: alla ar instlllda pi Gud. Nir hon
si tlnker tillbaka pi sitt fi:rflutna, s.l giver hon oss nyckeln till denna
kinsla av trygghet och frid:
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di lntligen nitt si lingt atc hon tyckte sig se sitt eget 1iv liksom frin
vid en tippning i fjallen. Nu bar hennes vig nedit mot den skumma
dalen, men dessfririnnan hade hon fitt. nid att erfa,ra, att i klostrets ensamhet och i
d6dens d6rr vlntade dir pi henne en som alltid sett minniskornas liv si som minniskornas
bygder synas uppifrin fjillkanten. Han hade sett synden och sorgen och kirleken och
hatet i minniskors hjirtan, sisom man ser de rii<a girdarna och de fattiga torpen, dignande ikrar och obrukade 6de1and, burna av samma mark. Och han hade stigit dit ned,
hans fcitter hade genomvandrat minniskornas riken, stitt i borgar och i kojor, han hade
samlat de rikas och de ringes sorger och synder och lyft dem hcigt upp med sig pi ett
kors. Icke min lycka och mitt tivermod, utan min synd och min sorg, o kire Flerre
min
Hon sig upp, dit krucifixet stod upplyft, svindlande h6gt, inom triumfbigen.>>
-.
>Den levande Guden i vir moderna verld?> Nej, allt detta ar inte
ovisentligt. Ty ingen kan planera med framging, utfora nigot program
angeende familj, sociala flri'gor, kulturella, politiska eller internationella
frigot, om han inte itminstone i viss min medvetet tM Gud med i berikningen. Tvivelsutan kan allt vad han gor hj?ilpa andra till samma
tanke pi Gud, men for var och en miste den vara frukten av hans egen
reflexion
framfor allt av hans egen bcin, av stilla samtal med Gud. Vi
meste var-och en borja med oss sjllva.
Maurice Bduenot SJ
>>Si

hade hon

de dversta branterna

KR.ING TEMAT DE )RE,LIGIOST
OSKYLDIGAD
o

r 1948 anordnade Stockholmsradion en serie fdredrag med den geVad jag tror pfr (senare publicerad i Radiobibliotek-et, nr 13,1.949), i vilken representanter for olika trosbekinnelser yttrade
sig. Katoliken Olof Molander oppnade serien och foljdes av Karl-Gustav
I

-|\rn.rrrr-ma titeln

Hildebrand, som representerade den evangeliska trosbekdnnelsen, och derefter av en indier, en kines och en representant for den mosaiska trosbeklnnelsen. Fore mohammedarien, som avslutade serien, forde I n g e m a r
H e d e n iu s f.ritankarnas talan.
Serien var visserligen upplagd pi ett sidant sitt, att de enskilda foredragen kunde baseras p& subjektiva beklnnelser: var och en for sin tro,
var och en fcir sin virldsiskidning. Initiativtagaren Erik Hj. Linder skriver i sitt fcirord: >>F"epresentanter for skilda livsiskidningar och trossamfund deklarerade fritt och personligt vad dens hjarta sirskilt hlngde fast
vid i den tro de gjort till sin.> Hos de flesta och slrskilt hos kristendomens
198
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representanter fcirenades emellertid dessa subJek-tiaa bekdnnelser med hintill obiektlua realiteter, som kunde fcirmedla nigot av deras trosvrirld till ihoraren. Ingemar F{edenius var den ende bland talarna, som

visningar

inte miste sti for nigon trosriktning utan fcir sin icke-tro, och darfdr
vintade man att han skulle anvinda sin subjektiva frihet pi samma sltt
som de andra och hinvisa till objektiva argument, som kunde fdrlana
fritinkeriet nigot berittigande.
Men si blev ingalunda fallet. Ingemar Hedenius' ord inneh<ill knappast
nigon enda objektivt inlysande tanke, utan inskrlnktes till hogst subjekmed timligen stark
tiva erfarenheter, maximer och rekommendationer
jag
en ganska stor del av
accent pi hans egen person: >Sjdlv anvinder
min tid att spekulera <iver religicisa frigor, (90) ; >Min utgingspunkt ir
en maxim, som jag insett vara klrnan i den intellektuella moral jag omfattar> (91); >ty si vitt jaghar kunnat finna. . .n (93). Ut de {i sidor
kiseriet ornfattar skulle man kunna citera innu en mlngd andra uttryck,
dar den egna personen fungerar som hogsta instans. Mitt i foredraget
stir en >apologi> som han kallar det, ett forsvar av de >religiost oskyldiga>.

Talaren avser dirmed de religiost ointresserade eller overhuvud taget
[e6 sagt dem, fiir vilka religionen inte existerar.
de religidst oberorda
Trots att han sjllv (90) ej riknar sig till dessa, utan tar avstend frin dem
med en viss tragisk sidoblick, rekommenderar har' dem varmt fcir sina
ihcirare sisom losningen p& det stora problemet: >For dessa helhiirtade
minniskor ir problemet lost, defiil. att det inte finns ftir dem> (102).
De kan tjina som >fctrebilder>.
>Apologien> borjar med en rent subjektiv erfarenhet: >>Min bekantskap
med dem (de religirist oskyldiga) har rivertygat mig om, att personer,
som aldrig ber och aldrig gir i kyrkan, ja, sillan eller aldrig frigar sig
om det finns en Gud eller ens undrar vad som skall ske med dem sjdlva
efter dciden, mycket vil kan ha inte bara djup intelligens och kinslighet
for andliga virden, utan ocks& godhet och tolerans, mod och gott lynne
kort sagt de blsta egenskaper man kan tlnka sig. En del av de min-niskor jag tanker pi fcirefaller dessutom vara ganska lyckliga for egen
del. Det finns ingenting medelmittigt eller annars fdraktligt hos nigon
av dem, och i stillet f6r religiost likgiltiga viil jag kalla dem religiost oskyl-

diga, (88 f.).
Att detta kan vara fallet torde ingen kunna fcirneka. Den

liberala

epoken har frambragt en rad icke religiosa personligheter, som fortjdnar
all aktning och som givetvis erkdnnas av den kristna toleransen. Men

vad bevisar detta? Man kan ocksi, och inte utan ritt, uppfatta denna
humanism som en hillning, dlr en rest av kristna virdebegrepp innu
t99
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I <ivrigt 1r dessa personer, som man kan iberopa, ej
nigon gara'r,ti f6r att alla >religiost oskyldiga> kommer att stl pi samma
karaktirsnivi.; ej heller fir vi nigon bestimd och enhetlig bild av begreppet >religicist oskyldiga>. Prof. Hedenius presenterar dem f<jr oss med
en handrdrelse, rnen liter dem omedelbart trada tillbaka, si att vi inte
fir nigon miijlighet att granska dem nirmare. Den som har nigon minniskokunskap kan siledes frirestilla sig flera mycket olika slag av kategorien >religicist oskyldiga>. Det kan finnas socialt vlrdefulla mlnniskor
bland dem, som t. ex. skenker srora summor fcir filantropiska andamil,
som visar stort intresse fdr konst och siledes fortjanar betyget att aga de
>bista egenskaper>>, men som vid nirmare piseende t. ex. kan visa sig
sakna alla himningar i affirsangelegenheter eller i forhillande till kvinnor
siledes iger betydligt mindre nobless i dessa hinseenden. Det
finns- minga typer
detta sammansatta slag, sirskilt i vir tid. De utgir
^v
frin sin suverina position
och utvecklar dari{rln sin >djupa intelligens>>,
sin >kinsla for andliga virden>>, sin >godhet>>, >>tolerans>, sitt >modr> och
sitt >goda humcjr>>. Prof. Hedenius anser denna flyktiga karakteristik vara
verkar omedvetet.

fullt tillricklig, ej endast fdr att kunna rekommendera dessa mlnniskor,
utan ocksi for att kunna frarnh|lla dem som vida overllgsna den troende
minniskan. For minga av prof. F{edenius' &horare var denna hans karakteristik dock inte tillricklig, d& de ej kunde forena den med en konkret
forestillning och inte heller utan vidare f.atta fdrtroende fcjr en sidan
auktoritet.
Begreppet >religicist oskyldig> 1r siledes varken enhetligt eller trovdrdigt utan snarare ett romantiskt begrepp, som fotts ur oppositionen mot
bristfallig tro, och som ej saknar sentimentalitet: >Dessa avundsvlrt oskyldiga tycks trots allt {inna sig i denna tillvaro . . . Men jag klnner ett
stindigt begir efter en bittre vlrld, en helt annan verklighet> (96).
Och just beroende pi sin vixlande affektiva accenr verkar begreppet
tankemissigt forvirrat. Dessa >religiost oskyldiga>> piminna om de >oskyldiga infodin garna>> som en tid forherligades av snobbiga krersar i ett kulturtrcitt Europa.

Det

fcirekommer visserligen en hel del konventionalism och religios
minniskor. Vem vigar vil pisti, att det att vara
kristen omedelbart skulle grira en till ett helgon? En icke-troende kan
osanning bland troende

darfor mycket vll i vissa fa17 vara civerldgsen i minskliga ting, ja t. o. m.
i den omedelbara karleksfulla hingivelsen mor nlsran. Visserligen kan
den kristne di i sin tur hinvisa till helgonen. Men hur skall frigan om
tro eller icke-tro nigonsin kunna lcisas genom att var och en forsvarar
sin elit och framhiller dess fcirtjinster? Tron kan inte bevisas genom vissa
minniskors beteende, iven om de visar sig vara de hcigst stiende, men
200

Kring teneat d.e >religidst

osk-yldigar>

den kan lika litet slis ned alr motsatsen. Man har dirfor svirt att f<irsti
hur prof. F{edenius kunde argumenrera pi det viset.

Trots att denna hans argumentering ir si foga hillbar ir det pi sin
plats att fista uppmirksamheten pi de konsekvenser som den litt kan
fora till. Beteckningen >religicist oskyldig> fordrar ju stillatigande ocksi
beteckningen >religiost skyldig>. Det betyder att den sentimentala lingtar' efter religirisa oberrirdhet motsvaras av en outtalad
och aven uttalad
desavouering av och ett forakt for den religiosa mlnniskan,
samtidigt -som denna skyldigfdrklaras. Fcir forfattaren, som inte tycks kanna
kristendomens djupare vdrld, kan det lrtt synas
vilket visserligen inte
uttalas i detta f<iredrag, men vil vid andra tillfallen
som om den tro-, handla mot brttre
ende pi grund av nigot slags eudemonistiska skdl skulle
vetande och darfor nr skyldig. Slrskilt den formenta inkonsekvensen
rlknas hlr som ett slags forraderi. Den kristne
skyldig! Med detta
som utgingspunkt kan man latt satta upp ett lingt
skuldregister, som
baserar pi historiska fakta av kristen fanarism, och sedan utlimna de
kristna it domarna
som i gamla tider.
just i denna ,rapologiu uttryck fcir sin avsky
Visserligen ger forfattaren
fAr all ominsklighet, i det atthantalar om den >blodstank>> >>som gir...
genom minsklighetens historia>>. A andra sidan vet vi, art varje form av
intellektuell kritik, som fcirst utgir frin de bildade
aven om den ir
alldeles oriktig
med tiden tringer in i massans medvetande
och f<irser
-,
denna med fruktansvlrda
vapen. Den osanna rastanken t. ex. utformades
f<irst av minga hjirnor, innan den kom till anvindning for
>legiti^tt
mera>> de brutalaste handlingar sedan irhundraden och gav koncentrationsligrens bodlar en skenbar rbtt.
Genom att forklara den religiosa mlnniskan skyldig framkallas en opinion, som med misstro och forakt ser p& de troende. I denna tid av religionsfdrf6ljelser ir det inte si helt oberittigat att pipeka denna verkan.
Till >existens sorn konsekventa kulturvarelser> hor ocksi c;kad ansvarskinsla, att i egenskap av bildad rninniska inte alltfor hastigt gcira saker
och ting lAjliga eller
fciraktliga.
vilket torde vara detsamma

-

Man har

-

i sjilva verket svirt att f<irsti varfor for{attaren har kallat

Bortsett frl,n att han givit en otillrbcklig karakteristik av dem, som han vill fcirsvara, tar han sjd.lv avstind frin dem,
identifierar sig inte med dem. Nir Flaton skriver sin apologi fdr Sokrates,
nir Tertullian skriver sitt fcirsvar for de kristna, si pliderar de inte bara
for andra utan frir aventalan i egen sak, och det kan inte bli tal om nigon

sitt kiseri

>>apologi>>.
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till halften lekfull

distans. Varfcjr di det innehillsrika ordet >apologi>>
ett dubicjst stillningstagande, fdrt i form av en monolog?
I denna underliga apologi fir vi hora betydligt mera om forfattarens
egna upplevelser, kinslor och maximer, ?in om dem han vill fcirsvara.
Vi fir veta, att han avskyr allt ominskligt, att han hyser undran, om
inte det barbariska skulle kunna ta overhand, ifall minskligheten berovades alla kristna id6er, men att han pipekar dirnist, att. ofta just kristen
fanatism frirlett mlnniskor till rihet och omlnsklighet. Pessimism kimpar
inom honom med en lengtan efter befrielse
att >riva ett hal i sjilva
verkligheten omkring mig och fi kontakt med en vbrld av ljus och harmoni>>. Slutligen fir vi iven hora, att hans lengtan efter befrielse har
stor likhet med den stlmning av andakt som konst, musik, lyrik utkiser
inom honom. Sisom illustration till dessa kinslor nimner han sexremen
i Mozarts Don luan eller lyrik av Ekel<jf.
Monologen blir siledes estetisk. Man forstir fcirfattarens brottning med
sig sjilv, f.or att komma till klarhet, och kan kenna med honom. Men
dessa {ragment torde knappast hos ihciraren framkalla nigot annat in
kaotiska stimningar och de gcir ingalunda det djupa intryck som kanske
var avsett. I frjrhillande till imnets oerhctrda betydelse verkar de tvirtom
-fcir

omogna.

Det 1r givetvis latt att med maximen

>>att

aldrig tro

pi

sidana

pisti-

enden, som det inte finns nigra fcirnuftiga sknl att anse vara sanna>> (92),
utsitta de kristna mysterierna for en 2 X 2: 4-logik, att. >fora dem ad
absurdum>> och pi si sitt >gora sig av med dem>. Den som foljer prof.
F{edenius' maxim tvingas lltt in i denna doktrinira hillning. Det riverdimensionerade intellektuella jaget forblir slutet infor mysterierna, och
intet postulat att religionen miste vara begripiig kan har hj;lpa. Med
en despotism, pressande som en tvingstroja, finner man sig hinvisad till
denna >konsekverx>) som av >fornuftiga> skil miste antagas.
Nir det giller matematiska eller abstrakt logiska sanningar, ir det >fornuftiga> klart och entydigt bestimt. Vili man emellertid bedoma nyanserade forhillanden eller t. o. m. ting som tillhor trons omride, ar anvindningen av det rent logiska fornuftet otillrlcklig! De mest olikartade
orsaker kan har vara utslagsgivande. Sextoniringen har icke samma uppfattning om vad som lr fornuftigt som den som ir tjugo eller trettio ir

garnmal. Hur ofta hender det inte, att man miste korrigera isikter, som
tidigare syntes vara fornuftiga, men som sedan genom belysningen av
ett forut obeaktat sammanhang visar sig vara ofornuftiga. Man behtiver
blott lisa nigra biogra{ier, for att se, vilka forandringar en >{ornuftig>
Ssikt kan genomgi. Strindberg t. ex. fdrklarar i Blfr. bitc/<erna mycket
202

Kring tenoat de

,>religi:6st osk-yldi.ga>

vara ofornuftigt

bland annat sin tidigare overskattning av naturvetensom han i sin ungdomliga
skapen gentemot- den kristna sanningen
- >fornuftiga>.
entusiasrn ansett som det enda och sjilvklart
De overintelligentas sjdlvsdkra patos har alltid haft sin grund i en sidan
dogmatisering av det >f<irnuftiga>, som i sjllva verket aldrig tringer
fram till de stora livsfrigornas kirna. Man behover bara erinra sig den
vig av fritinkeri, som omkring sekelskiftet frarnkailades av professorerna
Haeckel och Ostwald. >Vir nutida bildning sftevar att med hjrilp av
fcirnuftet hoja minskligheten till en hcigre kunskapsgrad och dirmed till
den bittre vng till lyckan, fcir vilken vi ha vir hogt utvecklade naturvetenskap att tacka. Ilen hiremot uppreser sig med all makt de inflytelserika kretsar, som vill kvarhilla vir andliga bildning i medeltidens nu
overvunna iskidningar,r, skrey prof. Ernst Haeckel 1899 med stort patos.
Under de gingna !0 iren har det emellertid blivit allt tystare kring sidana fritinkare och deras >lyckar>, och i dag dr det deras isikter som

vlcker >ett f6rstrott

an de kristna trossanningar, som den gingen fdrklarades >>passerade> och som nu iterigen
av pr'of. Fledenius utdomes som >>civervunna>>. Men man kan inte siga
att sidana fritinkare som Haeckel och Ostwald ir helt oskyldiga till
Tysklands avkristnande och dlrmed till dess okade bojelse att forf.alla tJ'll
kuriositetsintresse>> snarare

rasvanYett,

Genom tillimpningen av ovan nimnda maxim kommer man till en
doktrinlr, ofta fortvivlad, ja, tragisk inskrinkning av den egna mojligheten att nlrma sig trossanningarna, Man rikar in i >jag-ensamhetenrr,
sisom den osterrikiske filosofen Ferdinand Ebner skulle uttryckt det,
om han hade mijtt sidana fcireteelser. Detta Jag nir inte fram till
Guds Du.

Avsikten vid anvlndningen av denna maxim kan visserligen vara ren.
Utan tvivel spelar dlrvid arl;g vilja till tankens renhet och konsekvens,
m. a. o. till andlig idealism, en viss ro11 och skyddar pi si sitt den experimenterande frin att ta de ailvarliga trossakerna alltfor lSttvindigt. Men
en s&dan positivistiskt-doktrinir avgrlnsning miste likvil leda till ett avvisande av allt som inte liter sig f<iras in under denna maxirn och dirmed
till forkastande av tron och till resignation att nigonsin kunna komma
fram till fiirstielse av religiosa ting. tr sidana ogonblick ftirefaller de
>religiost oskyldiga> som en asyi dit man kan dra sig tillbaka.
Med en sidan maxims ansprik ar det omojligt att narn:'a sig de kristna
sanningarna. Det vore ungefir detsamma som att komma till ett frammande land och fordra att alla miste tala ens eget sprik. Religionen och
sirskilt den kristna ir nigot i grunden annat an enbart tlnkande. Visst
har man ratt att {ordra, att religionen anvlnder sig av ett sprik som alla
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kan fcirsti. Men denna mojlighet att forstA kan inte uteslutande gciras
beroende av en kontrollerande maxims diktat. Vad skulle ocksi ett sidanr
>postulat> kunna betyda, om det inte samtidigt skulle finnas iven en
verklig vilja att fcjrscjka tranga in i de andliga sanningarnas sprik. Religionen lever av Guds auktoritet och inre av betingelser som ett upplyst
forstind girna skulle vilja stilla.
Dirmed skall inte sigas, att den kristna religionen 6r >anti-intellektuell>
eller inte skulle kunna uttryckas pi ett sprik som ir begripligr fdr f6rstindet. Just hiri skiijer den sig starkt frin den klnslobetonade svdrmiska
sekterismen. Den stora skaran av kristna tdnkare Ir ett klart bevis mot
forsoket att identifiera kristendom med dimmig kinslo-vidskepelse. Men
samtidigt har alla dessa tinkare ett gemensamt: deras fcjrnuft har insett
sin otillrlcklighet infdr uppenbarelsen. Till och med for en sidan sekulir
gestalt som den helige Thomas av Aquino finns det ett omride av gudomliga hemligheter, dar forstindet inte kan tranga in och dar fordran att
begripa ailt, av sig sjllvt avslcijas som det intellektuella jagets omogna
fcirmdtenhet. Man beh<jver baralasa fjerde och femte strofen i hans hymn
Patcge lingua:
Verbum caro panem verum
verbo carnem efficir;

fitque

et si

sanguis Christi
sensus deficit,

ad firmandum cor
sola fides

merum:

sincerum

sufficit.

Praestet fides supplementum
sensuum defectui, . ,

Ordet som varr kcitt grir verkligt br6d
genom ordet till sitt kcitt;
vin blir Kristi blod:
och om sinnena in svika,

fcir att befestt ett rent hjdta
lr tron allena nog.
Tron mi fylla
vad hos sinnen brister. . .

De kristna sanningarna frirutsitter att det protana jaget, dess fcirstind
och vilja, kan b<;ja sig i vordnad. De kanbara nis av dem som kan >gi
ut ur sitt eget jag>, sisom Kristus sjllv och alla hans efterfoljare, frin
apostlarna till mystikerna och de moderna kristna tankarna, har forkunnat det. Dionysius Areopagita skriver: >For att skida gudomliga hemligheter, miste du avsaga dig sinnena och sinnligheten och allt som sinnlighet mi fatta och fcirnuft mi gcira efter sin egen lag, och allt som forstindet kan begripa och inse, skapat eller oskapat, och du skall enbarr
striva att g3, ut ur dig sjdlv.> Och >Tysken frin Frankfurt>, en mystiker

frin

1300-talet, fortsitter: >Nu skulle man kunna siga: Men om det
fullkomliga icke kan begripas och icke kan fattas av nigon skapad varelse
och sjllen nu en ging ir en skapelse, hur skall di sjilen kunna ha kunskap
dirom? Svaret: Darfor siger man just: i entrighet med hennes natur som
skapad varelse. Det vill siga: si mycket som all skapelse f<irmir i sin ska204
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natur (. . . soviel als alle Kreatur in ihrer Kreatiirlichkeit und

Ge-

schaffenheit).>
Pr.edan om minniskosjilens andliga visen har vi blott en indirekt, analog
kunskap utifrin den virld som nis av v&ra sinnen. Hur skulle vi di kunna
>till fullo> fatta och begripa Guds vlsende, som i sin tur blir tiliglngligt

for vir kunskap hir nere blott >pi ett dunkelt sitt, sisom i en spegelr>
(jfr 1 Kor. 13:12).
Roberl Brattn

DE,I\T

SKOLA TILL HERRENS TJANST)

xAcnE PRINCIPIELLA

SYNPUNKTER PA DET
MONASTISKA LIVET

"[1 ristendomen ir ej nigon bekvim religion, som man en ging for alla
tr\slir sig till ro i for att leva ett behagligt liv. Den ir ej heller en noga
avgrinsad lara, vari allt skulle vara inrangerat och fcirsett med etiketter
som i en vilordnad administrations register. Kristendomen ir en fcirtirande eld. Den kristne dr en mlnniska som ej fir klnna sig ncijd med
sig sjllv, som aldrig fir vila. Man rir icke kristen; man blir det, anslg
Kierkegaard i nara anslutning till Sankt Augustinus och hela den asketiska
traditionen. Kierkegaard gjorde uppror mot dem som gjort kristendomen
bekvim och >fornu{tig>. FIan har skrivit ett arbete med titeln Indpuelse
i Cbristendom, och han har pimint om att Kristus 1r en mdstare som
vicker skandal. Ty Kristus godkinner ej nigon littvindig eller blott yttre
religion; han fordrar den inre omvindelsen, den personliga insatsen.
Tretton hundra ir fijre Kierkegaard hade Benediktus av Nursia grundat
en rskola till Herrens tjinst>, som han gav en levnadsregel. Ej heller han
vill veta av en lettvindig religion {cir nojda och belitna egendomsbesittare.
Ocksi han begir en ingripande och fortgiende omvdndelse; han forkunnar
skandalen om minniskans totala hdngivelse it Gud.

Man vet ganska litet om hendelserna i Sankt Benediktus' liv. Piven
Gregorius den stores Dialoger ir vir enda skriftligakalla, och detta arbete
6r dirtill ej nigon biografi i egentlig mening. Men Sankt Gregorius sdger
sjilv att bista sittet att ldra klnna Sankt Benediktus' levnadssltt 1r att
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studera den regel som han skrivit fcir sina munkar. Denna speglar hans
den helige mannen levde som han larde.
Det skadar kanske icke indi att ge nigra kronologiska och geografiska
upplysningar, lven om de ej kan bli si detaljrika. Benediktus fciddes mot
slutet av 400-talet, omkring 480. Han tiilh<;rde en fornlm famil) frin
provinsen Nurcia i mellersta Italien. Han hade en syster som hette
Schoiastica. Som ung studerade han litteratur i Rom; han var alltsi ej

liv, eftersom

nigon obildad man eller nigon fiende till kulturen. Trots detta beslcit

han en dag att avbryta sina litterlra studier och att limna Rom. Sankt
Gregorius pipekar, som skal hirtill, att det moraliska tillstindet bland
de romerska studenterna vid den tiden var avskyvlrt. Men Benediktus
ville ej vara nigon annan rin Gud till behag, och han valde darfor Gud,
si myckec mer som evangeliet ldr att. man icke kan tjana tvenne herrar.
Han limnade alltsi sina studier i Rom och drog sig tillbaka till landsbygden for att finna en foga bebodd ort. FIan stannade forst bland nigra
fromma minniskor i Enfide. Men snart uppscikte han en innu fullstlndigare ensamhet; han slog sig ned i en trakt som kallas Subiaco (Sublacus
pi grund av den sjci som finns dir) . Dd'r morte han en munk fri;n grannskapet, som gav honom att. ata och som uppfostrade honom till eremit.
Under tre ir levde Benediktus ensam i en grorta p& detta sitt. Slutligen
blev hans tillflyktsort uppreckt av herdarna i rrakten, och snart bildades
en grupp larjungar omkring honom, och utan att han ville det kom denna
grupp att bilda klrnan till det blivande klostret. Larjungarnas antal vlxre

si att man kunde bilda tolv kloster med tolv munkar i vardera.

Dessa

hendelser utspelades under f<;rsta tredjedelen av t00-taler.

En prlst i trakten fororsakade Benediktus en hel del svirigheter och
{or att komma undan dessa limnade han Subiaco med nigra brcider och
slog sig ned, antagligen 529, pi en rivergiven egendom uppe pi Monte
Cassino. Senare sinde han en grupp larjungar fiSr att grunda ett tredje
kloster i Terracino. Aven Benediktus' syster slog sig ned i trakten av
Cassino for att med nigra fciljeslagare leva klosterliv dir.

pi Monte Cassino till

sin dcid, den 2I rnars
547. lJ.an begravdes tillsamrnans med sin syster, som diitt en minad tidigare, t Johannes Dciparens kapell. Det nuvarande klostret pi Monte Cassino, som for civrigt forstcjrdes under det sista kriget, var icke det vari
Sankt Benediktus bodde. Efter hans dod tringde longobarderna in i
klostret och plundrade det. Munkarna lyckades fly till Rom, men klostrer
lig linge i ruiner. Under denna period flyttades Sankt Benediktus' reliker,
inemot mitten av 600-talet, till Frankrike, till det kloster sorn sedan dess
kallats Saint-Benoit-sur-Loire.
Sankt Benediktus stannade
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Dyrbararc dn alla reliker ir dock Sankt Benediktus' lira. Hans regel
1r ej endast en iagbok; den ir ocks& och fuarnfor allt en levnadsregel, en
undervisning om andliga ting. Den skapade icke nigot alldeles nytt, utan
den limpade de gamla, dsterlandska asketernas satt att leva efter indrade
levnadsfdrhillanden. Men in rrrera tat den sikte pL att fcira munkarna
till det kristna livets fullindning. Man nniste redan frin b<;rjan f<;rsti
att Sankt Benediktus 1r den som har ualt rnellan denna virlden och den
andra, den som gdr alluar au evangeliets lag: >dtr skall llska Herren din
Gud av alla dina /zrafterrr. Hanhar tagit detta pi allvar och har satsat
hela sin person di'rplr. Sankt Paulus bctnfaller de kristna, som genom sitt
dop har dott och uppstitt med Kristus, att ej srika annat in det hinsides,
att icke fatta tycke fdr nigot annat, icke for det som hcir denna virlden
till (Koi. 3: l-3). Guds rike dr det eviga livet, det 1r barnaskaper i Gud,
vir Fader. Sankt Benediktus hcirde till dessa som endast sciker Guds rike
och dess rettfardighet och som ej, liksom hedningarna, ar wpptagna av
detta fiirgingliga goda (Matt. 6t 32-33).
Sankt Benediktus vill att munken skall >scika Gud>. Di en postulant
kommer till klostret, brir man fcirst forvissa sig om att han >verkligen
s<iker Gud> (>si revera Deurn quaerit>). Sankt Benediktus har skrivit
sin regel for dem >som ila mot det himmelska fiderneslandet> (>quisquis
ergo ad patriam caelestem festinas>). Han vill grundligga en >skola till
F{errens tjdnst> (>>constituenda ergo est a nobis dominici schola servitii>).
Han uppfattar klosterlivet som en >militirtjlnst hos Herren Kristus, den
sanne Konungen>>. Benediktinmunken bbr strava efter att redan i detta
livet si fullkomligt som mojligt fcirverkliga det vartill varje kristen dr
kallad att r'jltta av i det kommande: det barnaskap i Gud, som 1r oss
m<ijligt dirigenom att FIan adopterar oss som Kristi medarvingar.
Det ir detta fasta mil som bestlmmer munkarnas liv och klostrens
organisation. Gl<immer man detta, framstir klostervdsendet endast som
nigot frimmande och ofcirstieligt, ett mer eller mindre medeltida skidespel, en museal relikt, en l<;jlig komedi. Eller ocksi kommer man att
gcira sig en massa romantiska fcirestillningar dirom. Men klosterlivet
innebir icke nigot romantiskt; dar ;r allt konkret och >existentiellt>.
Munken ovar sig i att samtala med Gud, d. v. s. i att bedja. Om den
stindiga bonen ar ett svirt ideal som sillan uppnis, ftirblir det icke desto
mindre ett ideal att efterstriva. Munken gdr allt under bon: arbetar,
somnar o. s. v. {or att lova Gud, enligt Sankt Paulus' rid. Genom att
studera den Heliga Skrift sciker han lara kanna Guds verklighet. Den
stindiga hsningen av bibeln har under alla tider varit en av munkarnas
visentligaste sysselsdttningar. Man kan ej finna en blttre lirobok, eftersom bibeln, f<irklarad av Kyrkans tradition, rymmer Guds budskap till
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minniskorna; den ir ju Guds ord. Ingen annan bok nir upp till den,
<ivergir den in mindre.
om munkarna drar sig tillbaka i e' st<irre eller mindre ensamhet ir
det fcir att vara fria att igna sig it Gud, for att ej stciras i sin bon och
sina studier av bekymmer om rent jordiska och profana ting. Detta ir
ocksi skilet till att de lever i fatrigdom och tili att de i fr&ga om ekonornien bildar kollektiva samhillen, dir en har att scirja for de andras uppehalie och dir kommunismen praktiseras sedan sekler tillbaka. Fcir att
redan nu fcira samma liv som anglarna gcir, gifter sig munkarna ej (neque
nubent, neque nubentur) och fcjr att silunda helt och hillet kunna stilla
sig till Guds f<;rfogande. Dlrigenom visar de ocksi tydligt, att d,et sexuella
livet icke betyder allt f<jr minniskan, och att alltsi iktenskapet ej ir nigot
sorn icke g3,r att undvika .ota._ att det bygger pi en kalelse. Slutlijen
<jvar munken lydnad pi det sdttet att han icke sjiiv s<iker planllgga sitt
liv; han sciker i stlllet fullsttndigt underkasta det Guds vilja. FartilJo.,'"r,
och celibatet istadkommer personens frigdrelse. Men dessutom har de den
fcirdelen att m<ijligg<ira etr gemenskapsliv som icke ger tillfnlle till igandets avigsidor. Detta gemenskapsliv drivs mycket lingt, allt ir dir stlllt
i allas tjlnst: intellektuella formigor, kunskaper, dygder, andliga frukter.
I(lostren 1r >andliga kolchozer>>.
Men allt detta istadkommes icke utan svirigheter, icke utan en claglig
inre kamp. Individualismen, viljan till oberoen de, lattjan, avundsjukan
liter icke besegra sig pi en dag. Man lr icke munk en ging t6r alla., ,.,.an
blir det. och har finns ej plats fc;r nigra romantiska drcimmerier. Man
kan ju fcir <ivrigt fcjrestilla sig vilket ddmjukt arbete det dr att underhilla
ett stort hus och en tridgird, att arbeta i ladugird och pi iker. och vilket
noje skall man finna t. ex. i att servera vid bordet, fora rikenskaper, i
att baru novismistarens och lararnas uppfosrrarmodor eller i den stindiga
iterkomsten av samma goromil och fcirehavanden? Klosterlivets uppgilt
inom Kyrkan ar att i ord och girning visa att endast Gud ir den Absolute.
Dessutom har det en medlande roll. P. Danielou skriver att de monastiska
ordnarna >ir mera nodvindiga i virlden an alla lirda, generaler och ministrar . . . Det 1r forekomsten av eremiter och cenobiter som hindrar
satans makter att civersvimma jorden och drinka den. Man kan ej utan
fofidran tinka pi vad det skulle bli av vlrlden, om de heligas bciner ett
dgonblick upphorde att resa sin osynliga skyddsmur mellan minskligheten
och de onda makterna.>>
Munkarnas bdn er ej nl,gra isolerade personers bcin. Den lir en gemenskapens och en Kyrkans bcin. Klosterenheten dr fullkomlig som gemenskap
forsc di den samlas till Guds lov. Den forestiller di det himrnelska Jerusalem, si som sankt Johannes har skildrat det i sin uppenbarelsebok, den
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deltar i och liter oss skida inglarnas och de heligas liturgi omkring Lammet infcjr Guds tron. Alla kristna borde forsoka besjllas av samma vilja
att jublande lovsjunga Guds majestit.
I sin regel har Sankt Benediktus givit en mycket stor plats it der sitt
varpi officiet, eller munkarnas gudsrjanster, skall fcirsiggi. Det ar framf6r
allt viktigt att veta, hur han vill att man skall delta i liturgien. Icke endast
ar det ncidvindigt att delta pi ett omsorgsfullt och virdigt sitt och att
gottg6ra begingna fei. (Orn en munk har last eller sjungit fel ett ord
cller en ton gor han genast bot for detta genom att falla pi kne.) Men
innu viktigare ar det att hj;rta och lippar <jverensstimma i det som
bedes, och att man i anden har en djup respekt f6r Guds och inglarnas
nirvaro.
Man kan ej alltid vara i kyrkan. Dirfor samlas man med mer eller
mindre regelbundna mellanrum {.or att prisa Gud >dag och natt>. I den
dagliga konventualh<igmissan {rambar hela klosterkommuniteten det
kristna ofret i fcirening med hela Kyrkan i himlen och pi jorden; det
drr dar{or dagens hogtidligaste och upphojdaste cigonblick, slrskilt de
glnget di genom kommunionen hela klosterfamiljen forenas i samma
heliga miltid.
Klosterliturgien har en mycket viktig uppgift i Kyrkan. Det ir som
om Kyrkans sjil skulle andas dirigenom, ty den firas i alla kristnas namn,
slrskilt i deras som 1r hindrade attbedja eller som utdvar andra funktioner
i Kyrkan. Sankt Paulus har ju skrivit att alla icke ir apostlar, eller pro{eter, eller larare eller styresmen. I Kristi kropp har varje lem sin egen
uppgift. De sirskilda org n som klostren utgor har sin uppgift fcir sig
och den kan ej utbytas mot andra. Munkens uppgift ar att igna sig

it

Gud.
Asebakken, Danmark, 17 september 1949

And.rd Renard. OSB

KLOSTER.LIVET S II\TNEBONO
{ fnder de tre fdrsta irhundradena levde de kristna nlsran nodvlndigt\J vis ett hjiltemodigt liv i ett fientligt samhalle, som frirfciljde dem
intill dcjden. Att. vara kristen var liktydigt med att. -vara redo att do f<;r
Kristi skull. Diri bestod den kristna fullkomligheten: atr si ilska Kristus
att man villigt efterf6ljde honom i livet och i d<jden.
14-+SZo?+ Credo. 3o:eirg.

Nr4.

1949
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Nir Konstantinus' edikt i Milano gav Kyrkan fred och minga fdrminer, blev llget helt forandrat. Den kristne utsattes inte lingre fdr
nigon fara. Tvartom itnjot han hovgunst och kunde latt gora en forminlig och drofull karrlar. Han hade fi tillflllen att >>bata sitt kors och
efterfrilja Kristus> och pi si sitt vara hans larjunge (Luk. r4: 27). Fordenskull uppstod hos dem, som ville bli fullkomliga, tanken atc de miste
undfly vdrlden, vars lockelser ej var fcirenliga med de kristna fordringarna.
Siledes begynte munkvisendet. I den m&n virlden var ett hinder for livet
enligt evangeliet, miste virlden undgis.
Talar rcran om munklivet, si skall man alltid ha evangelisten fdr cigonen,
ty munkaskesen inom kristendomen har ingen annan kalla an evangeliet.
Det heter t. ex. i Basilius' regel si: >En uppriktig tro och ett liv i enlighet
med evangeliet danar den fullkomlige gudsmannen.>) Atta irhundraden senare iterfinna vi samma princip i Franciskus' munkideal. Munkvlsendet
hcr: intet annat syfte an att i hogsta mojliga min forverkiiga det evangeIislra idealet genom att ge minniskor sttirre mojligheter att nA kirlekens
fullkomlighet, vilken obestridligt kriver fcirsakelser. Kristus sjilv anger
vilka fcjrsakelser som iro de viktigaste' Han anbefaller alla: ,rVaren fullkomliga sisom eder himmelske fader ar fullkomlig'> Men han ger vissa rid
tili dem, som han kallat till h<igre uppgifter, for att de fortare och obehindrat mi komma till fullkomligheten. Han pipekar, att vissa personer >fcir
himmelrikets shull gjort sig oskickliga till lktenskap, och tilligger: >Den
som kan tatta det, fatte det>> (Matt. 19:1'2). Och han fortsltter i samma
kapitel med r&d om fattigdom och lydnad: >Vill du vara fullkomlig, gi
bort och silj allt vad du lger, och fcilj mig> (19:2I).
Under tidernas lopp har Kyrkan framalstrat en alltid fornyad rad av
manliga och kvinnliga ordnar, som allesammans iro grundade pi dessa
evangeliska rid. Riden forpliktar forvisso icke alla kristna. Man kan leva
som god kristen genom att folja buden och efterleva dem i klrlek' Men
riden avse att skanka dem som fcilja dem stcirre andlig frihet, emedan
de radikalt motverka de tre stora frestelserna i livet, nimligen sinnligheten,
rikedomen och maktbegdret. Kyrkan 1r medveten om de svirigheter' som
iro frirknippade med dessa tre forsakelser' Dirfor fi fcjrst de som ha
prcivat sin kallelse att efterleva rl,den, vilket sker under minst ett Ars
noviciat, avlagga loften. att fAlla riden.
Tiden har medfort itskilliga skiftningar inom munkvisendet. Det
benediktinska klosterlivet fick ej samma fonn som det ursprungliga eremitlivet i Egypten, och tiggarmunkarnas apostoliska liv p& tZOO-talet var
mycket olikt Bernhards cisterciensers. Med de rrrya tiderna uppkom iven
nya behov inom Kyrkan. Kyrkan kan aldrig lita sig lisas fast i former,
som blivit olimpliga fot nya uppgifter. Nir den helige Vincent de Paul
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grundade barmhirtighetssysrrarnas kongregation, sade han till dem: >Ni
dro inga nunnor till namnet, men ni iro mera f<irpliktade att fullkomna
er in nunnor . . . Nunnor leva inspdrrade i kloster, men barmhirtighetsflickor skola gi <jverallt . . . stadsgatorna skola bliva ert kloster.,>

strivan efter fullkomligheten ir alltsi icke ncidvindigtvis forknippad
med en bakom murar och galler frin vlrlden skild levnadsform, iven
nir denna stravan stodjer sig pi de tre ldftena om kyskhet, fattigdom
och lydnad, som fallet 1r i minga moderna kongregationer.
Och att iven varje kristen, vdrdig sirt namn, som lever i virlden, bcir
forsoka att streva efrer storsta mdjliga fullkomlighet och e{ter att for
sina brcider vara en Kristusbirare, det ir ocksi uppenbart och nigot som
den katolska kyrkan kanske blivit mera klart medveten om under de sista
decennierna tack vare den s. k. Actio catholica. Fius XI skrev t. ex. i
sin rundskrivelse om den sociala fri,gar,: >Det ir inte fcirsta gingen i
Kyrkans historia, som vi liksom nu stdllas infor en viirld till stor del iterfallen i hedendomen. Fcir att &terfora dessa i och fcir sig rittskafiens mrnniskor ur skilda klasser till Kristus som de fcirneka, miste ur deras egna
kretsar utviljas och utbildas medhjilpare it l(yrkan, vilka vdl kinna till
dem och deras sinnelag och striivanden, och fcirmi att tala till deras f<trstind och kanslor genom ett slags hjirrlig, broderlig karlek. Der ir givetvis ldmpligt att de fcirsta och omedelb ara apostlarna bland arbetarna sjalva
d,ro arbetare; likasi bcira inom industriens och handelns virld verka personer, som frarng|tt ur eller innu tiilhcjra industri och handel.r>
Minne nu denna utveckling innebir att de levnadsformer, som mest
eller uteslutande iro agnade it bon, bot och kontemplation, skola forsvinna sisom mindre virdefulla och otidsenliga? Ett sidant betraktelsesltt
vare att helt och hillet misskenna rrons oclr den kristna kirlekens lagar.
Historien visar att den utveckling, som gir i riktning mor srcirre verksamhet pi de kristligt-sociala omridena och kristendomens genomtringande i bide territoriellt och socialt vidare kretsar alltid medfoljes av en
parallell utbredning av det kontemplativa livet. samtidigt med ovanndmnda barmhirtighetskongregarioner blomstrade exernpelvis den rent
kontemplativa karmelitorden under Teresia av Avilas impuls och visitationsorden med Jeanne-Frangoise de chantal och Marguerite-Marie Alacocque. och i vira dagar se vi de i Actio catholica mest verksamma lekmlnnen scika stcjd jusr vid de brinefastningar som bide gamla och nya
kloster iro. Att somliga tvivla pi klostrens nytta beror pi atr de ej ldngre
tro pi bonens verkan, fcjr vilken Moses' b<tn ar urbilden: >Si linge Mose
holl upp sin hand, ridde Israel, men nlr han llt sin hand sjunka, ridde
Amalec, (2 Mos. 17: 11)
I(lostren dro nodvindiga, emedan de fylla en social uppgift. viiken
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vilket som bekant ir ganska litt
uppgift? Vill man tala med bilder
men iven ganska farligt, skulle man kunna saga att klostren utgor ryggraden, som ger stadga och resning it det kristna samhlllet. Man kan
valja en annan jimfdrelse. Georges Duhamel ytftade en ging: >Om
munkarna skulle tdnkas forsvinna, skulle det saknas ett visentligt drivhjul
i samhdllsmaskineriet; det vore unge{ir som om man fing'e hora att det
ej llngre fanns astronomer.>>
Bcir inte vir utvecklade vlrld bringa Gud den lra vilken I{an sisom
skapare har ratt att fordra av skapelsen? Ar det inte limpligt atc vissa
mlnniskor, som kinner sig dnrtill kallade, itaga sig denna uppgift genom
att. igna hela sitt liv it den? Betyder detta fcirakt fdr dem, som icke har
samma kallelse? Inte ffIer dn astronomens stlllning till dem som icke iro
astronomer. >>Kroppen utgores icke av en enda lem, utan av minga . . .
6gat kan icke sdga till handen: 'Jag behover dig icke', ej helier huvudet
till fotterna: 'Jag behciver eder icke'> (1 Kor, 12l-21).
Ar nu kallelsens ursprung att soka i fruktan fcir virlden, vilket snarare
borde botas fenligt prosten Schroder] med karaktersfostran in genom
flykten lingt frin f.aror? Man fir vll erkinna att vfu upplysta tid erbjuder sjllarna minst lika minga farliga lockelser som det sjunkande
romerska riket, och de gudomliga orden iro fortfarande giltiga: >Om ditt
oga ar dig till fall, si riv ut det och kasta det ifrln dig. Det 1r batte for
dig att ingi i livet enogd an att med bida iigonen bevarade kastas i det
brinnande Gehennar> (Matt. 13:9). Limnar nigon virlden for att gora
sig fri frin synden, fir han inte anklagas fdr brist pi karaktir, utan
borde i stillet berommas fcir sjllsstyrka. Han br den verkligt starke, den
som frimodigt ser faran och begagnar de for honom nodvindiga medlen

att

stA emot.

Den dolda drivfjldern i klosterlivet 1r emellertid icke fruktan utan
karleken. Klrleken till Kristus, som man vill efterfolja, i vars nlrhet man
langtar efter att f3. leva, liksom Maria, Lasarus' syster, som av Mlstaren
sades ha utvalt den blttre delen, nir hon inte gjorde annat an att sltta
vid hans fotter och lyssna till hans ord.
i bon och verklig kerlek nalkas Gud utKirleken till nistan, ty
^tt
man finna mera glodande och renare
Kan
hjdrtat.
vidgar nodvlndigtvis
mystiker Teresia av Jesusbarnet:
tids
storsta
kirlek till sjllarna ln hos vir
>Jag skulle vilja vara krigare, prest, apostel, ldrare, rrraftyr... jag skulle
vilja utfora alla de mest heroiska garningar som kunna tinkas, jag kbnner
mig ha en korsriddares mod, jag skulle vilja kimpa fcir Kyrkan och do
f6r henne pi slagfiltet.>
>Om jag {inge bli prist. . .! Med vilken karlek jag skulle giva Dig it
sjllarna . . .!>
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>Liksom profeterna och kyrkolararna skulle jag vilja upplysa sjdlarna. . . Jag skulle vilja vara missionir, men inte endast under nigra
ir utan dnda frin skapelsen och intill tidens fullbordan. . .>
,6ppna, o min Jesus, Livets bok der helgonens girningar stA upptecknade; alla dessa girningar skulle jag vilja hava utf6rt for Dig...!'>
>O Jesus, min ilskade, jag har funnit min kallelse, dntligen har jag
funnit den! Det lr kerleken som lr min kallelset. I^g har funnit min
plats i Kyrkans skrite, och det ar Du, min Gud, som har givit mig den:
i min moder Kyrkans hjerta vill jag vara kirleken! Pi si sltt blir jag
allt; silunda skall min dr<im gi i uppfyllelse.>

M. de Paillerets
teologie lektor

i

Dominihanorden

LYDIA $TAHLSTROMS MEMOARER
n

sidan memoarbok som Lydia Vahlstroms skildring av sitt verkliv som pedagog, historiker, popularfrirelisare och rdstrittskvinna
hur trikig, fornumstig och tam kunde inte en sidan ha blivit!
- frin titeln: >Trotsig och frirsagd> till slutordens KarlfeldtsMen lnda
citat: >>Jag ir si glad att jag fitt leva> andas hela boken genom en nisran
pojkaktigt frimodig och kampglad ande som 96r berlttelsen om hennes
liv och verk till en serie av aventyr.
En viss disproportion i skildringen, som lr utfcirligarc ifuiga om hennes
tidigare liv dn hennes dock intensiva verksamhet iven pi, aldre dagar,
tycks peka pi att memoarfcirf attaren forst rlknat med tvenne delar for
sitt arbete? Eller mihlnda den stcirre utfcjrligheten om hennes tidigare
ir beror antingen pi att hon som de flesta ildre minniskor hellre drdjer
vid begynnelsen in inden? Eller
och kanske troligast
pi att Lydia
- pionjlrens!
vahlstrcjms gdrning i hogsta grad- och pL flera ornriden varit
Hon stiftade inte bara den fcirsta kvinnliga studentfcireningen
pi en
tid di flickor inte ens fick bira sin irligt frjrvirvade vira mossa- utan
hon tridde modigt i brischen fdr kvinnosaken vid en tidpunk -t dF, t|t
akademiska kvinnor och innu firre konservativa sidana ville vara med
om den. Det kostade henne stora ofier
i hennes memoarer se vi att
hon isynnerher som historiker ir vemodigt- medveten om dem. Men hennes natur var sidan att, med Amiels ord, fcir henne var >blotta aningen
om en plikt bindande>. Som historiker var hon rnedveten om en tendens
samma
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i tiden

nimligen att foildgga den samhilleliga makten alltmera i sakhender och dlrmed frdmst i regeringens hand. Hon skriver
framsynt
ty hennes ord passar illa nog dnnu in pi situationen
ar
1908 i rijstrittsrorelsens
organ Dagny att kvinnorna knappast kan tinka
sig en farligarc sak ln om denna iiverflyttning av makten till regeringen
skulle ske innan de {itt den ringaste medbestimmanderatt civer representationens sammansiittning. Ty regeringen, menar hon, >skulle di tilligna sig regleringen av omriden, som hittills varit llttast itkomliga for
kvinnlig omdcimeskraft och erfarenhet>>
som t. ex. skolvisendet och
- rattare sagt hogerns gisslan
det sociala omridet. Som hogerkvinna eller
inonr rcistrittsrcirelsen tilligger hon en varning for, att om denna regering
bleve socialistisk, skulle regleringen komma att gX ut even river hemuppfostran och hemforhillanden. >Att {orekomma en dylik tillbakaglng ti)r
kvinnorna, till det ricker>>, skriver hon, >inte bara okad propaganda utan

kunskapens

ordet heter SJALVUPPFOSTRAN.>
Man kan gott siga att samma ord ar ledmotivet i hela Lydia Vahlstrcims
sivil livs- som rostrattsforkunnelse. Ytterst ar det, som hon sjiiv erkbnner, hennes larare Harald Hjlrnes tankeging som ligger bakom: >Det
samflllda ansvarets princip.> >Men kan kvinnornarr, frlgade hon sig ging
pi ging, >sti rycken infc;r de fordringar pi duglighet och kunskap, som
brjr vara villkor for deltagande i statens vlrv?>> Att hennes svar pi den
fr|gan miste bli nej, ddrav kom sig hennes ivriga verksamhet for uppfostran it kvinnorna, samtidigt som hennes fordran pi rittigheter it dem

framfor allt rltten till kunskap.
hennes bok ar ensidigt instilld endast pi kvinnosaken beh<jver dock
ingen frukta. Dlrtill har Lydia Vahlstrcims liv varit alltfor rikt, intelRikt ocksi pi konflikter till foljd av hennes
lektuellt som emotionellt.
fcirmyndarenaturs letthet-att vilja dominera, parad med en nistan vek
<imhetstringtan. Psykoanalytiskt kunnig som hon ar, {or hon detta sista
drag tillbaka till sin tidigare barndom och det behov av kerlek hennes
begivade men hirda rnor aldrig tycks ha kunnat fylla. Hon uppfostrades
i stor fromhet men ocksi i osedvanlig frihet i nara forh&llande till en
- skulle fi Lira, men som
far, vars andliga begrinsning hon sedan bittert

- Att

som en
under hennes barndorn bemotte henne och bemcittes av henne
- der hos
manlig kamrat! Denna krydda av paradoxalitet finns inte bara
Lydia Vahistrdm. F{ennes kamp fcir kvinnorna mot ett vringt och obotfardigt manligt slekte, som ej ville frjrsti deras rlttmdtiga krav, var pi

sitt

och vis en anrrran paradox.

Ty

fastan Lydia Vahlstrcim stred for

pi det ger hennes bok
sina medsysttar, foraktade hon dem samtidigt
hon den-arga kvinnosaksdraken
och trivdes
cippenhjlrtiga beligg
alltid blttre i manligt- ln kvinnligt -slllskap.
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Man finner dock minga portrltt av framstiend,e, ja, briljant begivade
kvinnor i hennes bok. De mest lyckade ir vdl de som inte stim henne
emotionellt alltfOr nara, ntedan diremot konturerna kan bli rltt suddiga,
dar dettavarit fallet. Men de blsta av bilderna ar andl" av mlin
frarr.f<;r allt framstir Harald Hjlrne som den man, vilken pi alla sitt- satt sin
prlgel pi hennes visen. Inte ens hans slarvigt ytliga syn pi kvinnornas
krav kunde kyla ut den djupa omhet och vrirdnad hon kande for sin
dyrkade llrare och som i boken fl,r grtpande uttryck av dromskt erotisk
Ehuruv6l Lydia Vahlstrom aldrig pi denna tid skulle erkint
^rt. - alt! >Harald Hjarne
denna
var ju en gift man och i en sidan>, skriver
Lydia Vahlstrcjm galghumoristiskt, >fcirilskade man sig inte.> Bredvid
den knappa men starkt ristade bilden av Hjirne fcirekommer karakteristiken av Nathan S<jderblom en smula matt, ehuru han och hans maka dock
hc;rde till hennes nirmaste vinner. Det verkar trots allt som om beritterskan en smula hc;ll med den gamle biskop, vilken sade om S<jderblom
att han >>yar en hogst korrigibel ung man>>
som ett drag, vari hans
- . . .? I Samuel Fries fick
ekumeniska koncilians kanske en smula bottnade
hon senare en varm vln till hans korta livs slut
en venskap som stod
- Vahlstrom stlllde till
pi sin h<;jdpunkt under de &r 1909-10, di Lydia
ett stort rubalder genom sina artiklar i Stoclzboltns Dagblad. om den bristande organisationen inom svenska statskyrkan och de ofier den krivde:
fi prlster i stora forsamiingar med sm& l6ner, vilka ej tillat dem varken
tid elier medel att folja med i litteratur och nutidsproblemens diskussion,
och rninga sysslolosa praster i smi fcirsamlingar med likaledes liten lon
men lika stor fara for att utitriktas som forsoffas.
Som katolik kan anmilaren inte lita bli att undra om inspirationen till
denna artikel, lika mycket som frin hennes fars cide
han hade just
- av de utlandsvarit en sidan si sminingom frirsoffad prdst
kom sig
- av hennes stora vlnskap
resor, som vidgat hennes vyer men framfor allt
for den enda kvinna som haft ett verkligt djupt inflytande pi Lydia
Vahlstrrim, ndmligen den svenska i Bayern gifta katoiiken Ellen Anlman,
ordfrirande i landets katolska kvinnofcirbund och medlem av Bayerns
lantdag. Den dragningskraft som katolicismen utovade pi Lydia Vahlstrciil bottnade kanske frimst i henn,es beroende av den beundrade vinnen, men steg nog ocksi ur ett behov av flrdjupat andligt och kristet
1iv hos henne denna tid, dA hon, sorn hon sjltrv bekinner, innu inte, som
Beskow och Fries, kande ett personligt forliillande av kerlek till Kristus.
Att hon aldrig gick civer berodde vll pi fordomarna mot katolicismen i
fordomar, om vars styrka man kan gora sig en forestiilning
Sverige
genom Lydia
Vahlstrcjms berlttelse om Eilen ,A.mmans mor och systrar,
vilka aldrig vigade for maken och fadern omtala att de dvergitt . . .
21,

Lydia Vahlstriims mnnoarer
Lydia \flahlstroms borgerliga karciar skulle ju ha varit slut, om hon blivit
konvertit. Men dirtill kommer att rrran, rrots att hon ofta talar om >de
kraftanstringningar hon miste gora fcir att bli kvitt sina katolicerande
tankegingar>, dock misstinker att den katolska tnystik hon kinner sig
si dragen till egentligen borde stavas som rontantik. Att hon pi sina
resor, vilka bl. a. hade till resultat boken Katolsh-t och protestantiskt, inte
trdffade verkligt representativa vare sig verk eller personer av katolsk
art,kar' man sluta sig till genom den minst sagt egendomliga sats, varmed
hon forsvarar atr hon f<;rblivit protestanr. >Varfcir jag trots all dragning
till katolsk mystik, dnd& ej velat gi over.. . det har mest varit av politiska
skll, eftersom katolicismen inte bara dr en kyrka utan ocksi en stat och

till pi

kopet

vill

vara universalstaten.>>

Detta frirefaller slllsamt sagt av en kristen forfattare om den Kyrka,
sorn inte vill vara stat utan endast och allenast universell
sisom Kristi
rike ir det. Men hur det dn verkar, si fcirefaller det-ej att sramma
frin nigon djupare kunskap om vad forfattafinnan talar om. Trors dessa
invindningar, som en katolik ej kan undgi att gora, ar Lydia Vahlstrcims
memoarer en bok som bcir intressera alla kristna
iysn katolska sidana
- en sidan stark narur
genom sin irlighet och Odmjukhet
en hos
-nistan gripande naiv irlighet
- liksom oskyldiga <idmjukhet.
ett barns
Dirtill kommer att Lydia Vahlstrcims
vinkrets under tidernas lopp
nistan sammanfallit med de bista religiosa, protestantiska personligheterna
manliga som kvinnlig,
i virt land och att hennes kamp f<ir sina
-id6er samtidigt ir historien -om det svenska samhlllets utveckling pi vissa
omriden. Men utom att boken p& sitt och vis ar ratt si ncidvindig f6r
alla, som vill forsti kyrkligt protestantiskt-religi6sa och kvinnligt-politiska
tankegingar, sidana de spegla sig i ett vitalt intellekt och en stark personlighet, engagerad i minga stora riirelser i tiden, har den genorn sin
generositet en levande charm, sidan bara ursprunglighet och rikthet
kan ge.
Anna Lenah Elgstritru
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Det heliga arets mening och syfte

slttet kunna begi det, vare sig i Rom,
de kunna, eller i hemlandet. De skola
innerligt be till Gud, ijka botens och niste-

ifall
>>Det

stora .1'ubileum, som under det kom-

iret kommer att firas i den Heliga
Staden>, skriver piven Pius XII i sin skrivelse av den 24/5 1949, vari han utlyser
det heliga Sret 1950, >>har framf6r allt
som mil att uppfordra de kristna icke blott
till sonande av begingna synder och till
inre omvindelse, utan aven att sporra dem
till dygd och till ett helist liv enligt Skriftens ord: 'Si skolen I nu hilla eder heliga,
och vara heliga; ty jag ir Herren, eder
Gud' (3 Mos. 20:7; tfr 1 Petr. 1:15).
mande

Redan hirav f6lja arten och rikedomen av
detta gamla, lrev6rdiga bruks vllsignelser'
Ty om minniskorna lyssna ti1l denna Kyrkans rrist och frin de jordiska och f6rglngliga tingen vinda sig ti1l de eviga och ofcjr-

kirlekens glrningar och efter bista krafter
genomfcira alla de ting, som Vi redan kungjort som det heliga irets angeligenheter.

Vad som i allmdnhet ir de romerska
pivarnas avsikt, veten I noga; vad som
ir Oss slrskilt angeliget f <ir det kommande heliga

iret, vilja Vi lnnu

djupare

motivera och tydligare fdrklara:
Framf<ir a1lt skall man b<jnfalla hos Gud,

att a1la minninskor genom bcin och bot
mitte sona sina civertrldelser och med sitt
kristna livs bittring och de kristna dygdernas <ivning sikta pi att genom derra
stora jubileum tillsammans alltmera iter-

vlnda till Kristus. Vidare skall den iid-

glngliga, skall utan tvivel den si efter-

mjuka bdnen ha som f,tiremil, att a1la mcd

lengtade f<irnyelse av minskligheten ta sin
borjan, genom vilken ensam det privata
och det offentliga livet komma i samklang
med kristendomens bud och anda. Om ett
sidant ritt ordnat 1iv inspirerar och eftertryckligt sporrar de enskilda, fdljer derav
med n<idvindighet, att en ny, drivande

oryggligt mod och blsta vilja mitte hilla
fast vid den skyldiga troheten mot den
gudomlige Frilsaren och den av honom

kraft griper allminheten, genomtrlnger det
minskliga samhallet och skinker det en
bittre och lychligare ordning. Om nigonsin

allt

si ir det i vira

dagar n<idvindigt, att
{drnyas genom evangeliets sanning och

kraft. Mlnskligt bem6dande, hur hiigt det
in b<ir prisas och hur mycket det ln mi
,txa fritt frin falska bevekelsegrunder, lr
aldrig vuxet en sidan uppgift; blott den
heliga religion, som stdder sig pi hjilpen
frin ovan och p& den gudomliga niden,
f&r viga en sidan stor sak och kan lyckligt
16sa den med al1as verksamma bistind.
Ddrfor dtr det Vir entrlgna 6nskan, att
biskoparna i hela virlden tillsamman med
sina prister mi noggrant undervisa de dem
anfdrtrodda troende dver detta viktiga jubileum; de skola lira dem, hur de pi blsta

att Kyrkans heliga rittigheter mitte bevaras orubbade och
okrinkta mot fiendernas arglist, falskhet
och f6rf6ljelser; att tlla, som lnnu icke
iga den katolska sanningen, alla som gi

grundlagda gemenskapenl

vilse frin den ritta vdgen, ja,, iven de som
f<irneka och hata Gud, mitte upplysas av

Guds ljus och, drivna av hans miktiga
nid, bringas till lydnad mot evangeliets
bud; att en vil ,tjverlagd och ogrumlad
fred m&tte slkras i hela virlden, men i
synnerhet pi Palestinas a1la platser; att alla
folk mitte avligsna allt hat och all tvedrikt, samt f<irena sig i rittvisa och broderlig endrikt; slutligen att de massor, som

lida brist, mitte fi tillricklig lcin {6r sitt
arbete, f,iir att kunna f<lra ett nrligt liv,

och att de av de besuttnas frikostighet
och n'dstekirlek mitte
sande

fi

behovlig och pas-

hjilp.

Att dock lntligen den si efterllngtade
freden mitte ta sin boning i mlnniskornas
2t7
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hjirtan, i familjerna,

hos de enskilda natio-

nerna och hos gemenskapen av alla folk!

Mitte aila som 'lida forfdljelse fdr rettf erdighets skuil' (Matt. I : 10 ) , lga den
obrutna tapperhet, som ifrin begynnelsen
smyckade Kyrhan med martyrernas blod;
de fingna, alla som fjlr-

att flyktingarna,

ran frin sina hemland hillas i landsflykt,
si snart som miijligt mitte ntervinda till

sitt llskade fosterland; att dc som tr'dngas
av smirta och sorg, mitte uppfyllas av
himmelsk tr<ist. Atr en modig ungdom

mi blomstra och vixa sig stark i

kristen
blygsamhet och kristen dygd, att de vuxna
och gamla mi giva dem ett lysande exempel. Slutligen att alla rn| aga den himmelska nid, som skinker ett sikert hopp
om den eviga saligheten.>>

Rom for at bruge Penge ud over ril den
daglige beskedne Ernrring, og dels fordi
de he1ler ikke vil ve re forsynet med
italiensk Valuta til mere end dette.
Derfor skal man ihke i Moralens Navn
forarges paa Helligaaret. Det er slet ikhe

givet, at f. Eks. en Amerikaner, der i
1950 tager

til

Kobenhavn,

vil blive truk-

ket mindre op end hans Landsmand,

der

velger Rom som Rejsemaal. Naar derfor

et kgbenhavnsh Eftermiddagsblad, der ud-

trykker Hazbet om, at Turiststrpmmen
snart maa kunne krydse a1le Grenser, ogsaa
den italienske, viser den Selvovervindelse

at

bede Nationalbanken vente med at bevilge Rejsevaluta ti1 Italien, indtil det hel-

lige Aar
>>denne Kempehumbuge>>
- er denne moralshe H6jtidcer overstaaet,

lidt komisk. Ganske vist tror Ehstrabladet med en Naivitet, der er ubehagcligt
lighed

Motalen och det heliga 6ret
Under denna rubrik bringar det danska
t0) en artikel, som

Katolsk Ugeblad (l/1
mutatis mutandis

-han tjina

som svar

iven hlr i landet

till- en del

protesterande

ivrare:

Det hellige Aar er begyndt. Fra

hele

Verden stsevner I{atolikker mod Rom, og
deres Formaal med Rejsen er rent aande-

ligt. Hvis ikke det var Tilfrldet,

vilde

man fraraade dem at bruge just dette Aar

ti1 att tage til Rom. Den hellige

Stad

blivcr overfyldt, og tr{ennesker vilde ikke
vrre Mennesker, hvis ikke en Del af dcm
spgte at mcle deres egen Kage og benytte
den gunstige Lejlighed til at trakke Pi1grimmene op. I saa Henseende er Italienere
desvarre neppe forskellige fra Danshere,
der i den hellige Turistsags Interesse ublufardigt tager Saerpriser af Turisterne paa

a1t muligt, lige fra Hotelvrrelser. Nede

i Rom

spger Komirteerne for Jubihumsfestlighederne paa enhver Maade at satte

Bom for Turistudplyndringen, men

den

afslprende for baade Redaktionen og dens
mangelfulde Haandsbogsamling, ar >>der
ikke findes den synd, man ikke kan faa
forladt, hvis man i dette aar bespger Roms

hovedhirker>>.

Og sligt oprprer

Bladets

bedre Jeg. Ak, om det var saa ncmr, saa
skulde vort lille fattige Blad forere Ekstrabladets Lederskribent en Pilgrimsrejse, saa
han kunde faa Forladelse for Bagtalelsens

grimme Synd. Desvrrre gives der ingen
af den Art. Han maa indse sin

Genvej

Fejl og angre den. Til Gengeld kan det
klares uden Forbrug af fremmed el1er
hjemlig Valuta.

Den artificiella befruktningen ur
katolsk synvinkel

Den mcdicinska vetenskapen beror i vira
dagar pi all.t flcra punhter moraliska frigor. Den moderna biologien har givit minniskan allt storre mojligheter att ingripa
i livsprocesserna, se att den frigan pi all-

var uppstar, var grinsen frir sidana ingripanden mnste siittas. For att ge ett
svar er det niidvindigt att fdrst en ging

:ekle Gescheftsaand finder velsagtens nok
Udveje alligevel. Lad os haabe, at den
bliver grundigt skuffet, dels {ordi de aller-

ha klarhet tiver minnishans visen och

be-

fleste Pilgrimme aldeles ikke kommer til

stammelse, och

det ir just dbr som

den
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Latolska trons syn spelar en avg<irande
Dirfrir behandlade de i Rom till en

ro11.

internationell kongress (26-29 sept. 7949)
forsamlade katolska llkarna vissa problem,
som den moderna vetenskapen stlller, i
ljuset av denna syn. B1. a. talade man dir

framfor allt om den artificiella befruktningen. Den 30 sept. mottogs kongressens
deltagare

i

audiens hos den Helige Fadern,

varvid han holl ett betydelse{ullt tal just

i detta lmne.
Sedan piven prisat likarkallets sh6nhet

och storhet samt betonat betydelsen av de
vetenskapliga {ramstegen, varnade han f6r
a,tt lita sig helt och hillet f<irblindas av
den tekniska utvecklingen.
>>Det mi nu gllla virden av miinniskans
kropp eller av miinniskan i dess helhet,

den kristne likaren miste alltid ahta sig
f,itr blind ,tiverskattning av tekniken, for
frestelsen att begagna sitt vetande och
kunnande till andra syften in virden av
de honom anf<iltrodda patienterna. Gud
ske lov, han kommer nog aldrig att rika
ut for en annan, brottslig frestelse, nimligen den att utnyttja de krafter, som Gud

i naturen, i liga intressens tjanst,
att ti1lfredsst611a skamliga lidelser eller
f rlmja ominskliga forgripe 1scr.>> For si-

nedlagt

dana f tjrvillelser, menade den Helige Fadern, som vir tid har visat si fruktansvlrda exempel pi, bevaras den kristne likaren genom sin tro.
>>Den

naturliga och kristna

moralen>>,

fortsatte piven, >>tillkommer 6verallt omist-

liga rittigheterl av dessa och icke av
Itinslobetonade or crliggnin;er, cn mJrcrialistisk och naturalistisk filantropi bora
de visentliga grundsatserna for lekarens
plihtldra ta sin utgingspunkt: den m:inshliga kroppens virdighet, sjiiens foretridc
fcirc kroppcn, broderskapct bland n-rlnniskorna, Guds suverina 1-rerrad<ime 6ver
livet och iidet.
Vi hava redan {lera ginger he{t til1fal1c
att b€riira en hel de1 av llkaremoralens
slrskilda frigor. Men i dag intar en friga
f rirsta platsen, en f riga som icke mindre

in de andra miste

belysas

ut ifrin

den

kaqplska moralliran: den artificiella be-

fruktningen. Vi hunna icke lita detta
tillfllle gi fi;rbi uran art kort och i stora
drag visa, hur denna friga skall beddmas
under moralisk synvinhel.
1. Praktiserandet av denna artificiella
befruktning fir, si snart det r<ir sig om
m?inniskan, icke uteslutande och icke ens
i forsta rummet betraktas ut ifrin biologisha och medicinska synpunkter mcd uraktlitande av moralen och rltten.

2. Den arti{iciella befruktningen utanfiir ihtenskapet mastc, kort och enkeit
sagt, anses som omoralisk.

Den pcsitiva lagen, den gudomliga rlt-

ten, seger att avlande av nytt liv blott

fir utgdra frukten av ett

iktenskap.

Aktenskapet ensamt garanterar de ikta
makarnas (i det h?ir fallet f ram{6r allt
kvinnans) virdighet och personliga vil;
det ensamt g^taltet^r barnets vilfird och
uppfostran,

Fordenskull finns ingen mi;jlighet till
olika meningar bland katoliker betriffande
f<;rd<imandet av den artificielia be{ruktningen utanfor iktenskapet. Ett barn, som
skulle fodas under siCana omstandigheter,

skullc darlor vara illegitimt.

3. Den artificella befruktningen inom
lktenskapet, men framkallad genom aktiv
inverkan av en tredje, lr likaledes omora-

lisk och mlste

darf

<jr oiterkalleligt f iir-

kastas.

Blott lkta makar har en

,iimsesidig

ritt

att. forloga <iver varandras kroppar f<;r att
avla nytt liv, en uteslutande r'dttighet som

icke kan 6verlitas it nigon annan. Detta

krlves iven mcst med hinsyn till barnet,
Den som gcr 1iv it ett barn, honom iligger naturen pi grund av dctia band lven
dess underhill och uppfostran. Mcn ne1lan <ien legitime maken och ctt barn, som
vorc en frukt av en trcdjes aktiva mcdvcrkan (6ven om den skulle ske med makens instimmande), foreligger ej nigot ursprungligt band, ej nigot moralisht och
juridiskt band pi grund av iktenskaplig
bord-

4. Med hlnsyn till det arti{iciella

av-
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landet inom iktenskapet mi det i detta
<igonblick vara nog med att piminna om
{oljande grundsatser inom den naturliga
rltten: det enkla faktum att resultarer,
som man vill uppni pi det viset, rdttffudigar icke anvindandet av sjllva medlet;

ska nationalkongressen fdr katolska jurister

och den i sig sjllv mycket berlttigade
6nsken hos de ikta makarna att fi barn,
ricker icke som bevis for att det lr till-

hela den efterfriljande tiden. Men rittens
eSentliga visen kunde f<;rst fattas, nlr kristendomen hade bragt virlden den sanna
liran om minniskan. Fiirst i fcirening med

litct att taga sin tillflykt till den artificiella befruktningen fiir att stilla denna
<inskan.

Den tanken vore f elaktig, att mrijligheten att gripa till detta medel skulle
kunna giira ett aktenskap giltigt mellan
personer som pi grund av impedimentum
impotentiae (Iktenskapshinder som uppstir genom impotens) icke iro i stind att
fullborda detsamma.

A andra sidan lr nog det pipekandet
obehrivligt, att det aktiva elementet aldrig
fir framskaffas genom handliagar mor naturen.

Fastin man icke i f<irvlg f ir uteslura
nya metoder blott derfdr
de dr ny^,

miste man dock betriffande ^tt
den artificiella
befruktningen icke blott vara yrtersr rillbakahillande utan fcirkasta den absolut.
Nir man slger detta, forkastar man icke
nodvdndigtvis bruket av vissa artificiella
medel, som blott

ir till fdr att underlitta

den naturliga akten, d. v. s, f<ir att uppni,
att den pi normalt sltt fullbordade akten

nir sitt mil.
Man fir icke gkimma: blott avlandet
av nytt liv enligt Skaparens vilja och plan
gdr, att det efterstrivade milet ftjrverkligas till en undransvird grad av fullindning. Det motsvarar pi samma ging de
ihta makarnas kroppsliga och andliga natur och virdighet samr barners normala
och lyckliga utveckling.>>
(Herder-Korrespondcns dec. 7949)

Piveord om rAtt och missbruk av
retten
Den Helige Fadern talade den 6 nov.
1949 ir.for deltagarna i den f6rsta italien220

<iver rlttens virdighet och missbruk av
rltten. Han b6rjade med hinvisningen rill

att det anrika Rom skinkr virlden en
ritt av utomordentligr hog rang, son har
behlrskat eller ut6vat sirt inflytande pi

det gudomliga ljus, som hommit i vlrlden
i och genom Jesus Kristus, hunde den
romerska ritten f ciridlas och f ulikomnas
genom att steg fdr steg uppta i sig den
nya lirans principer, id6er och hogre {ordringar.

Ritten har a,tt gi5rt med minniskan, och
det kan icke finnas en sann rem, om kunskapen om minnishan icke ir riktig. Dir-

f6r miste iven den rettslirde framf6r allt
klnna till de gudomliga tingen, >>icke blott
ddfior a,tt i det minskiiga samfundslivet
religionen miste inta den frimsta platsen
och utgcira rittesn6ret fcir de troendes
praktisha fcirhillande, som skall normeras
av rltten; icke blott emedan nigra av de
viktigaste inrlttningarna, som iktenskapet,
ha en helig karaktlr, som iche

fir

fdrbises

av rltten; utan fram{or allt emedan utan
denna hrigre kunskap om de gudomliga
tingen, Ce minskiiga tingen i sin helhet
som utg<ira det andra och omedelbara
-objektet, pi vilket juristens ande miste

rikta sig

skulle fdrbliva utan den
- stricker sig bortom allt
grundval som
minskligt handlande i tid och rum och
vilar i det absoiuta, i Gud>. Villfarelsen
i den moderna rar;onalismen lig just d?iri,
att den ville uppstella ett s)'stem av minsk-

liga rlttigheter samt en allmin rlttsteori,
som icke gjorde rittvisa mot mlnniskans
natur.
Sedan den Helige Fadern talat om rettcns allminna principer, betonade han, att
juristen icke blott har att gdra med dessa,
utan f astmer med praktiken, med motsatscn mellan ritt och orltt. I praktiken
ser juristen m?innishan ingalunda a11tid

frin

hennes fdrnuftiga naturs sida, som
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1r vind mot de gudomliga tingen, utan
han ser hennes liga bdjelser, hennes skuld
och fclrbrytelser. Men

inunde

r

denna

mcjrka bild miste den sanne juristen a1ltid

erkiinna den ursprungliga natur, det Skakan utplina.
Erklnner juristen minniskan dessutom som
troende kristen, si tlnker han icke blott
parens insegel, som ingenting

pi hennes natur utan iven pi den nid
som shinkts henne genom Frilsaren.
I en andra dc1 av taiet gick den Helige
Fadern in pi vissa svira samvetshonflikter,
som den kristne domarcn ellcr sakf<iraren

i dag kan rika ut for. Han sade:
>>De

olosiiga motsigelserna me1lan

i

ena

sidan den hciga uppfattningcn av minniskan och av ritren i enlighet med de

trlen domaren, som genom sin dom till6mpar lagen pi det enskilda fallet, ir medorsak och dlrfrir ocksi medansvarig fdr
fiiljderna.
2. Domaren fir aldrig {rirplikta nigon
gcnom sitt utslag till en i sig sjllv omoralisk, d. v. s. genom sin narur Guds och
Kyrkans lag motsigande girning.

3. Han fir i inget fall urtryckligt
kinna och godkinna den orittvisa

er-

lagen

(som fdr dvrigt aldrig skulle kunna utgora
grundvalen till en infijr samverer och Gud
glllande dom). Fordenskull fir han icke

fe1la en straffdom, som skullc vara lika
med ett sidant godkinnande. Hans ansvarighet skulle vara innu svirarc, ifall
hans dom skulle framkalla offentlig f<ir-

hristna principer, som vi forsokt framlagga
i all korthet, och i andra sidan rlttspositivismen kunna i juristkallet bli en knlla

argelse.

till

kinnande el1er godkinnande. Ar si icke
fallet, kan domaren lita den orlttvisa lagen ha sin ging
nigon ging miste
han kanske giira siifall detta ir det

Vi veta nog, kira
hur icke si sillan hos den katolske
juristen, som girna skulle vilja forbli den
djupaste bitterhet.

sciner,

kr.istna rittsuppfattningen trogen, uppsri
samvetskonflikter, i synnerhet om han rikar ut f<ir situationen atr behdva tillimpa
en lag som hans samvete d6mer som orltt-

vis. Gud ske tack, hir har eder plikt
redan betydligt underilrtats genom det

faktum att i Italien den iktensliapliga
skiismissan (orsaken

till si minga

inre
svirigheter f ctr de embetsml.n som miste
utfdra lagen) ej har burskap. I sjilva verket ha dock sedan slutet av 1800-talet
serskilt i de trakter der f6rf<i1je1ser mot

-Kyrhan

fallen mingfaldigats, dir

rasa

de katolska imbetsminnen
se sig stillda
infSr det pinsamma problemet att beh6va
tillimpa orittvisa lagar. Dirf<ir gripa vi
detta tillf ille av eder sammankomst hos
Oss fcir att ldtta de katolska juristernas
samvete genom

att upprihna nigra

grund-

liggande normer:
1. Frir varje dom giller grundsatsen att
domaren iche utan vidare kan bortvlltra

frin

sig ansvaret

det

1-re1t

fiir utslaget, f<ir att ldgga
och hillet lagen och dess upphovsmln ti1l last. Dessa ir visserligen de
huvudansvariga

f6r en sidan lags folider.

4. Visserligen d,r ej varje tillimpning
av en sidan orlttvis lag lika med dess er-

-, ett mycker stdrre
enda medlet att undvika

ont. FIan kan straffa 6vertridelsen av en
orittvis lag, om straffet ir av den art att
den som drabbas ddrav, av fdrnuftiga skll
ir beredd att ta det pi sig, fcir att undvika

detta stcirre ont eller fdr att slkra ett
vlrde av mycket stdrre betydelse, samt
om domaren vet eller med fog kan antaga,
att en sidan sanktion f6r hdgre synpunkters sku1l girna kommer att tas emot av
dvertrldaren. I tider av f<;rfoljelser ha

prister och lekmin

of ta, utan att g,iira
litit sig Lven av katolska lmbetsmln drimas till briter eller frihetsstraff
fdr dvertrldande av orittvisa lagar, nir
det pi det viset blev mtijligt am f6r foiker

motstend,

bevara en hedersam imbetsmannahir och
{rin Kyrkan och de troende avvinda en
mycket fruktansvirdare olycka.
Men naturligtvis, ju svirare fdljderna, av
en juridisk dom lr, desto viktigare och

mcra allmint miste ?iven det virde vara,
som skal1 skyddas, eller det ont, som skall
undvihas. Dock finns det fall, di id6en

om utjemningen genom att uppni

hrigre
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vlrdcn eller genom att avvi,rja stdrre ont
icke har nigon tillimpning, som vid dtjds-

i Steiermark, utgivit en historisk 6versikt
6ver tillkomsten av den >katolska press-

straffet. I synnerhet kan den

foreningen>>,

katolske

blott av mycket betydelsefulla
skal d<ima tili den civila skilsmlssan (dir
en sidan ir 1ag1ig) av ett aktenskap som
har ingitts pi giltigt sltt infcjr Gud och
Kyrhan. Han fir icke glcimma, att en
domaren

sidan dom praktiskt taget icke blott berijr
borgeriiga fdrhillanden, utan i sjilva verket leder till den missuppfattning att det
faktiskt innu bestiende bandet anses varrr
uppkist och ett nytt sidant betraktas som
giltigt och forpliktande.>>
(H er d er -Korre s pond enz, dec. 79 49 )

Styria, ett katolskt ftirtag i Osterrike
En framtida historieskrivning skall nog
kunna fastsli, att i vlra dagars andliga
strider kristendomen inte fiirsvagades utan
fastmer vixte sig allt starkare och upplevde en verklig renissans, och den skail
inte kunna gi forbi den stora andel, som
Oste rrike tog i denna utveckling. Osterrike sedan 1945
det betyder redan nu
- av osjllviskt, troget,
en betydande insats
modigt, men ocksi klokt och begivat arbete fdr den nya kristendomen i visterlandet och i hela vlrlden.
Att vid denna kamp det tryckta ordet,
bdcker och dagspress, spelar en stor ro11,

ir uppenbart. Bland osterrikes

katolska

f<;rlag, som inte fbrst sedan 194i trider
i briichen utan kan se tillbaka pi ett lingt
och irorikt ftjrflutet, hijr framf<jr allt dct
stora fdrlagshuset i Graz, >>Sryria, Steirische
Vcrlagsanstalt>>. Det iir ve rkligen forvinansvirt, vilka bocker av ra,ng har har
utkommit under dessa korta fyn ir: under
de sviraste betingelser som man knappast

ur vilken 1879 >>Styria>> fram-

gick, som alltsi nu bestitt i sjuttio ir.
Denna <iversikt ef ytterst intressxnt. Man
leser de korta, pregnanta kapitlen med
verklig splnning, emedan de ger en uppfattning om, i vilken grad ett si katolskt
land som 6sterrike hade att kimpa frir
sin rcligion. Knappast skulle en nordisk

llsare hilla f6r troligr, atr der ddr rcdan
pi 1860-talet fanns de problem som 16r
sinnena hir uppe i vLrc drgarz en hird
strid f rin de >>kulturradikalas>> sida mot
Kyrkan. Av Stepans bok kan man vidare
t, ex. erfara, att den si katolska 6sterrikiska provinsen Steicrmark en ging var
avgjort protestantisk. Fijrst genom de
habsburgiska kejsarnas och motreformxtionens anstrlngningar lyckades det att iter-

fcira landet till katolicismen. Men de bildade skikten, som koncentrerade sig till
stiderna, f6rblev delvis protestantisha och

efter 1848 irs revolution till
vilkas prcss stormade mot
Kyrkan. Av liberalerna utvecklade sig de
nationella
de >>tysknationella>>, vilkas
kamp forst-och fr:imst gillde anslutningen
til1 Tyskland och fordran att >>tyskt>>
ansl<it sig

triberalerna,

skulle anses vara lika med >>lutersht>>. Den
andra gruppcn. som utvecklade sig frin
liberalerna, var socialisterna, som iven de
gick fram mot Kyrkan med sina argument.
Alla dessa strdmningar gil1de det for den
katolska pressforeningens publikationcr att
bemrjta. Det slredde i dagstidningen Grazer
Yolksblatt och i bcicker utgivna av Styria-

fi;rlaget. Llser man citat ur Grazer Tagcspost, de steirisha liberalernas huvudorgan
pi 1800-ta1et, iir man forvinad, hur nlra
det stir t, ex. D6ge11.s Ny/:eter. Och ivcn

ka-

ett slags osterrikish Hedenius fanns redan
pi dcn tiden.
Vi hor ocksi om prelaten dr Alois l(arlons livstragedi. Det var han som grun-

tolska forlagen i Grcz, Karl Maria
S t e p a n, har nu i en boh Stiicka.,erk
i.m Sfiegel, 1869-1949, en jubileumskrift
<ivcr katolskt arbetc for press och littcratur

dade och aktiverade det nya katolska pressorganet, mcn bragtes ti1l fall av otacksamheten inom de egna leden.
Det ir bra, att en ging llsa om allt

kan gcirr sig en forestlllning orn i crt

av

kriget skonat land.
Generaldirekt<iren
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frir de f6renade

Katolsha perspektiu
detta i en kritisk historisk framstlllning.

Ty

denna utveckling visar, hur lite sikrad

den till synes sikraste besittningen ir; att
den iter och iter miste forvirvas, {or att
man sjilv blir viss om dess andliga substans. X,Iotstindarnas hin och f6rakt, deras
vixande makt, deras allt sttlrre skicklighet

att

neds'dtta och fcirtrycka

allt

fdrblir dock utan verkan, si- linge

detta
trons

grundval finns kvar. Lyckligtvis ir den
fortfarande kvar i vira dagars katolska
osterrike, fastin man redan si ofta har
pistitt motsatsen. Och den {6refinns inte

blott i tekniskt avseende: sisom en kraft
av fdrlagsfriretag, som ir i
stind att med gott papper och utm'drkt
representerad

utstyrsel motsvara nutidens krav, utan
Iven pi ett vlsentligt viktigare sltt: sisom
den

kraft

som ligger

i

en of6rtr<jttsam och

modig ny insats. Detta land ir rikt pi
personligheter, som staller sin begivning i
den katolska'iddens tjinst. Bland dem in-

tar jubileumsskriftens fotfa,ttare, Karl Maria Stepan, sjllv en framstiende plats.
Robert Braun
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Lechard

Johannesson:

40-talet ocb idiern&. 2J3 s. Sthm
1949, Bonniers. Kr. 9: 50.
Striden kring prof. Ingemar Hedenius'

bok Tro ocb uetande har kallat

minga

>moderna kristna>> pi arenan, men ingen
av dem f<irmidde egentligen kasta honom
ur hans grundpositioner. Det stannade vid
mer eller mindre skickliga f lorettst6tar

mot hans utlnverk. Dct vrr inte

ens me-

att storma hans citadell pi allvar,
angripare v^t i grund och botten,
om en inte lika goda radikala anti-metafysiher, si dock tvittikta modernister och
ningen

ty alla

agnostik€r, som t. o. m. fdrebridde uppsala-

filosofen det f6rferliga kitteriet, att han
i sina postulat liter det sunda fdrnuftet
behilla sitt ansprik pi intellektuell redbarhet iven pi den religidsa trons omride.

Nu ingriper h:ir i foreliggande boh en
>>gammaltroende kristen>> och realistiskt
tlnkande filosof av god gammal irging,
och han hiller avgjort med prof. Hedenius, nlr denne bryter sin lans mot de
>>moderna kristna>> med deras mycket
oklara, for att inte siga tvetydiga >>religi6sa tro>>, som ger avkall pi det sunda
fdrnuftets krav pi objektiv sanning och
i stlllet svlvar ut i en fullstlndig relativistisk, >>pragmatiskt bestimd reiigids instlllning>>, der >>Anden>> (som ingalunda

'ir

Skrif tens

>>sanningens

och

enhetens

utan godtyckets och dirmed splittringens anda) t. o. m. >>fitt ersitta l(risti

Ande>>

historiska gestalt>. Det lr denna

>>mo-

derna kristendom>>, som pro{.

Hedenius
med rltta bliste till generalstorm mot, och
som har fir sina bastioner sbnderskjutna

av dr

Johannesson.

tr{en forf. visar liha klart, att prof.
Hedenius

))L

sjllv

stannat

pi halva vigen

och

inte konsekvent nog hos sig sjilv

genom-

fort kravet pi f,iirutsittningslos kritik
a1la ologiska och

rent

>>dogmatiska>>

mot

pi-

stienden. Som enkelt och sunt tinkande
mlnnisha lr han redbar realist, men som
filosof en naiv,

rltt si efterbliven

positivist

och som bibelhistoriker en rentav okunnig
>>grmmrltroende hcdning>.

tr sin bok Tro ocb uetantle har prof.

*fdtrdat den thomistiska realismen med en enda, medlidsam fotnot, som
ocksi den
och kanske mest den
bevisar, hur forildrad hans position och
suverina hillning gentemot kristendomen

Fledenius

i den
i sjilva
verket ir, och hur efterbliven han ir i
verklig, pi eget klllstudium beroende kunskap om den modcrna thomismen, i syn(som

f6r

honom synes blott existera

lutherskt-modernistiska formen)

nerhet vad dennas >>modifierade intellektualism> med dess realistiska l<isning av
kunskapsproblemet och dess syn p& analogia entis betrbffar.

Det 6r dr

Johannessons

sirskilda

f<ir-

tjanst, att han tidigare genom sin avhandling om Kunshaf och uerhlighet inom den
akademiska virlden spritt kinnedom om
denna allt ann t in d6da och efterblivna

filosofi (som fastmer enligt ftiriagets anmllan >>fcir nirvarande intar en dominerande stillning bl. a. i Paris>) och nu genom denna utmlrkta bok utbreder kunskapen dirom i en mera allmlnt tillginglig form. Vi kan just frin virt >>Credos>>

synpunkt inte g<ira nigot blttre in att
tinska, att bohen inte blott ivrigt mitte
studeras av alla >>gammaltroende kristna
och moderna hedningar>>, utan iven rubba

jlmvikten hos minga nyfikna

>>moderna

kristna och gammaltroende hedningar>>.

J.

Gerlach

Litteratur
Sven Stolpe:

Vaclstena oclt

anrlra sturlier. 273 s. Sthrn 7949,
Bonniers. Kr. 10 : J 0.

I fdreliggande samling studier som >>sysslar med det andliga livets och mysrikens

Stolpes
finner den fcjrstielse och det
erkSnnande som de fiSrtjd.nat och har behov av f6r sin fortsatta existens och alit

fruktbarare utveckling.

J.

visar Sven Stolpe igen sin sirskilda begivning som kristen essayfrirfattare: att i snabba drag skissera en person

Gerlach

problem>>,

Dick
st,mboler.

eller handelse och med skarpsyn penerrera
deras religirisa halt och betydelse. Och alltid finns den ohdljda rendensen
hatad

av somliga, men hllsad, fir vi hoppas,
av
allt flera
att her uppe i Norden iter
skapa >>f<irstlelse f6r sjllens verkliga angeligenheter>>. Art dra fram i offentlighetens

ljus >hela det andliga

arv)> som >>fromma

kristna m6dosamt tillklmpat

sig>>, atr

bringa det moderna, andligen utarmade
Sverige iter i levande >>kontakt med Europas andliga liv>>.

Denna samlings slrskilda virde ligger
dari, att forf.
och det synes oss vittna
om en mycket-gl?idjande och lovande utveckling

i

hans fcirfattarskap

som frirebilder och vigvisare
stalter ur Sveriges katolska

en

nitt liten bok av behindigt format
her f0r de viktigaste symbolerna

redog<ires

i

den kristna konsten. Framstlllningsslttet

Iimnar intet 6vrigt att ijnska i friga om
klarhet och 6verskidlighet, och illustra-

lr h'dmtat frin medeltida svensk milning och
skulptur, ir vil vah. I en inledning ftirtionsmaterialet, som huvudsakligen

klaras innebtlrden av order symbol och antydes det rika bruket av symboler i Bibeln
samt symbolikens popularitet i fornkyrkan
och medeltidskyrkan. Intressanta kapirel

handla om symboliken kring framstillningen av Treenigheten (i vir medeltidskonst oftast avbildad i form av Nidastolen), Fadern (symboliserad av en hand
eller ett <iga) och Anden (i duvoskepnad),
om Ktistussymboler sisom den gode herden, lammet, {isken ocl-r pelikanen, om

hinder av protestantiska frirdomar, av positivistisk ensidighet, naiv logicism och >>andens tr6ga maklighet>> skulle bcirja vika.
Hir har den nya katolska literaturen
i Sverige en stor uppgi{t art fylla, och
man vill innerligt hoppas, att dess bem<jdanden
och inte minst forfattaren Sven

-

iirg. Nr 4.

I

)u.

ge-

fir blicken dppen och 6ppnar vir ftirstielse
iven f6r den insats som moderna nordiska
personligheter gjort i samma riktning
eller hade kunnat g6ra, om de inte tystats
ned av den areligi<isa och oandliga tidsandans miktiga profeter.
Ocksi frir oss katoliker kan det v^ra
^y
stor nytta, att lira kinna denna andliga
verklighet, att bli {drvissade om att den
Iever kvar och synes iter vlxa bide i
bredden och i djupet och att dir skulle
finnas minga anknytningspunkter i >den
svenska sjilen>> f6r sann katolsk fromhet
och mystik, om bara en ging alla dessa

+gZo?+ Credo. 3o;e

Stockholm 1949, Dia.konistyrelsen.

l!r. ):

uppstiiler

- blott
inte

fdrflutna och
ur den katolska nutiden virlden runt, utan

15-

Helander:
Kristna
En orientering. 12J s.

1949

de oiika sitten att avbilda den
Frllsaren

pi

nografi och

lidande
korset, om inglavirldens iko-

dess

bibliska grundval, om

de

symboliska gestalterna av Kyrkan och Synagogan, om bildframstlllningarna av den
heliga familjen, varibland bilderna av S:ta

Anna sjllvtredje (Anna med Maria

och

pi sitt kni) mlrkas, m. m. f
andra kapitel redog6ras f6r apostiarnas,
Jesusbarnet

evangelisternas,

kinda

kyrkolirarnas och de mest
attribut, fcir framstill-

helgonens

ningar, som iskidliggtira d<idens visshet
och livets vixlingar (t. ex. d6dsdansen och
lyckohjulet) samt yttersta domen, helvetets fasor och himmelens fr6jder, f6r den
symboliska betydelsen av olika djur- och

vlxtbilder, frir de symboler varmed dygder och laster utmirkts i konsten samt
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det symboliska anvindandet av firger i

bonad; endast mera sillan bbr hon sin

den liturgiska skruden. Handboken

ordens drikt och nunnedoket med >>Kristi
fem sir>>. Sisom individuella attribut har
hon alltid bok och mestadels Ziven penna
i hinderna, vilket karakteriserar henne som

ger

en limplig samman{attning av vad den
intresserade allmdnheten viil veta om de
kristna sinnebilderna och svarar pi frigor,
som man

ofta stilles infcir vid betraktandet

av kyrkliga bildframstlllningar; den fiirt.jinar spridning och torde giira god tjdnst
bl. a. for honstnirer i kyrkans tj'dnst. I
en utf6rligare framstillning hade man
kanske vintat ett omnemnande av sidana
ikonografiska motiv som skyddsmantelsmadonnan och

Vir Fru av rosenkransen,

vilka ju ?iven lro reptesenterade i vir medeitidskonst.

Nigra mindre exakta formulcringar mi
rittas. Det svin, med vilket Antonius eremiten ofta ir avbiidad, personifierar icke
djlvulen utan karakteriserar helgonet som
boskapens skyddspatron och syftar pi att

f6r de fattigas rikning uppf<idde svin, som voro fridlysta och buro
en bjillra kring halsen. Bernhard av Clairvaux avbildas endast med ea biskopsmitra
vid f 6tterna, medan dlremot f ranciskanhelgonet Bernhardinus av Siena har tre
antoniterna

forfattarinna (nir det rdr sig om

scener

pi altarskipsmilning*na frin Appuna och frcskerna i Tensta,
blir naturligtvis framstlllningssittet annorlunda). Elisabet ir oltxe avbildad med
den gifta kvinnans huvuddok in med
furstinnans krona, och matvaror (brod,
fiskar, vinkanna) utgdra ett vanligare
attribut f6r henne iin rosorna. (Rosenkorgen ir ju egentligen Doroteas klnnetecken.) Katarina av Vadstena har ofta
ur

hennes

liv,

sisom

en lampa, jung{rulighetens symbol; si lven

pi den bild, som hlr anvlnts och tyvirr
blivit felvind. Hinvisningen till Helenas
av Sktivde legend b6r lndras till: >>... efter
dripet iterfick en blind mrn sin syn tenom att bestryka sina 6gon med hennes
avhuggna, blodiga finger>>.

Tryggre Lundin

mitror bredvid sig (t. ex. pi ett altarskip
i Skee); attributen syfta pi att dessa bida
helgon avvisat erbjudanden om biskopsstolar. Henrik av Uppsala, Finlands apostel,
har, utom de generella f<ir en helig bishop
i allminhet karakteristiska attributen boi<

och stav, iven ett individuellt attribut:
han avbildas nimligen trampande pi sin

i folksignen kallad Lalli. Sidana
Henriksbilder iro naturligtvis vanligast i
Finl.rnd men f,iirckomma lven vester om
banernan,

Bottenhavet (mbrk bl. a. den vackra mi1ningen pi Skelleftei landskyrkas altarskip).
Se herom Joseph Brauns Tracbt und Attribute der Heiligen in der deu.tscben Kunst
och Olga Nygrens Helgonen i Finlands
med.eltidshonst Betriffande de kvinnliga
helgonen hade det varit l'dmpiigt att ut-

tryckligt angiva, att heliga jungfrur bruka
avbildas med krona pi huvudet, me dan
gifta kvinnor eller nunnor bruka ha huvuddoh. Birgitta ir vanligen framstilld
med den medeltida gifta kvinnans huvud226

Henr.

Jos. Vogels:

No-

uutn T estarnentutn Graece et Latine. Pars I:a, euangelia et actus.
3:e uppl. 960 s. Freiburg 1949,
Herder. DM 9:
Vogels framligger

-.

hir resultatet av ett

trettioerigt vetenskapligt

forskningsarbete.

Alla viktigare varianter iro anforda, slrskild hinsyn ir tagen till den gammallatinska och gammalsyriska texttraditionen.
Arbetet priglas av sttirre korthet en t. ex.
Nestle och Merk bide vad den v€tenskapliga inledningen och dcn textkritiska apparaten angar, det kan darfdr rekommenderas
intresserade som sjliva forska i
NT:s grundtext men sakna tid fot att

f<ir alla

driva fackstudier.

R. Vebner

Litteratwr
Arne Odd Johnsen: Fra
til statssancf unn. 38J s.

Middelalderens danske BgnnebP-

6er, med Understpttelse af Carls-

bergfondet udg. af Det

Martin

Oslo 1948. Aschehoug.

danske

Sprog- og Litteraturselskab. Bd

ved Kari

.ettesamfunn

2

Nielsen.

330 s. KPbenhavn 1949, Gyldendal.

Det frirsta bandet av denna utgi.va av
medeltida danska bdnbdcker har rcdan
f<irut recensera,ts i Creclo (794\, s. 747i
1947, s. 6I). Det andra bandet, som utkommit i ir, innehiller Anna Brades ir
\497 skrivtz, omfingsrika b<inbok samt ett

frin ungefir samma tid.
Anna Brade var nunna i Maribo birgittinkloster pi Liland. Hennes bdnbok ir helt
b,dnboksfragmenr

och hillet avfattad pi danska och innehiller b6ner till Jesus Kristus, Jungfru Maria samt dennas moder Anna och andra

Fiireliggande historiska undersdkning an-

ligger i stort sett nya synpunkter pi den
samhilleliga och politiska utvecklingen i
det medeltida Norden. Den pekar pL frkta,
som fcirefalla vara ytterst betydelsefulla
men hittills ej tillrlckligt beaktats. Den
protestantiskt instlllda synen pi Norges
medeltid har priglats av skarp kritik mot
den katolska hierarkien under denna tid:
man har varit van att betrakta denna som
ett hinder f6r de norska konungarnas arbete pi att skapa ett starkt, enat Norge.
Det medeltida pristerskapet arbetade frimsr
f6r sin egen makts och sitt eget vilstinds

helgon. Samtliga boncr giva en intressant

skull, har man ansett; det blev skulden
till <idel?iggande inb6rdeskrig och till sta-

belysning av senmedeltidens, och speciellt
birgittinernas, f romhetsart.

tens slutliga underging. Kyrkans insats i
den norska medeltidshistorien har dirf<ir

Tryggue Lundin

kommit att te sig <ivervigande negativ.
Arne Odd Johnsen vill definitivt bryta

med detta betraktelsesitt, som varit ridande inda in i senaste tid, och stllla in

B. Thierry
d'Argenlieu
OP: Perspectiues catboliques en
Suitle. 32 s. Maredsous (Belgique)
1949.

B. Thierry d'Argenlieu har fdr en belgisk tidskrift skrivit
ett par artiklar, som nu f,iireligger i form
av en broschyr, dir katolicismens lige i
Dominikanpatern

Sverige framstiils med skarpsinne. Fcirf.
har en ling erfarenhet, eftersom han har
varit verksam her i landet i mer ln 1 J
ir. Han betonar sirskilt katolikernas isolering och skriver bl. a.: >>Det ir ytterst

angeliget att i h6g grad fri,mla andliga
och intellektuella utbyten med den ka-

tolska vlrlden si att mindervlrdighctskomplexen och den nedsliende isoleringsklnslan mi 6vervinnas.>> Han pipekar vidare vad den katolska kyrkans nlrvaro i
Sverige av i dag har for mening. FIan
antyder iven framtidsutsikter.
M. de P.
r5*

-

+gso7+

den norska medeltidskyrkans verk i dess
sammanhang. Han har gjort det till
sin uppgift att pivisa, att det ir utvecklingen frin ett anarkiskt ittesamhllle till

ritta

ett centraliserat statssamhllle, som ir det
betydelsefulla i Norges historia frin 900till 1200-talet, och att det 1r den katolska
kyrkan, som spelat den viktigaste rollen

i

denna utveckling, vilken kan slgas vara
avslutad f6rst under 12OO-talets fiirra del,

Hikan Hikanssons tid. Ett rcfent av
denna viktiga bok mi darf6r her vara pi
sin plats.

Under forntid och lldre medeltid var
Norge ett utpriglat ittesamhille. Atten
eller storfamiljen var den dominerande sociala f<ireteelsen i folkets liv. Den stora
ittegirden styrdes pi patriarkaliskt vis av
familjens lldste; den beboddes av dennes
barn och barnbarn med deras familjer och
riknades som allas gemensamma egendom,
och den var centrum fiir den religi6sa hul-

ten av fdrfederna. Atten var

individens
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enda effektiva skydd mot angrepp uti{rin.

kyrkan, som har f<irtjlnsten av detta om-

>>Attcn upptridde till den grad som en
enhet, att det triffande biivit sagt, att den
enskilda personen varken var ett politiskt,

daningsarbete, vilket kunde frirverkligas,
emedan det var i samklang med de materiella och sociologiska tendenserna i tiden.
Aktenshapet hade tidigare varit en iitte-

straffrittsligt eller privatrittsligt subjekt.
Den, som var utan itt, stod i realiteten
utan rlttsskydd.>> En f6ljd av denna lttssolidaritet var blodshimnden. Om en medlem av en 6tt blivit dript, utkrivde ltten
en h'dmnd i form av drip pi den skyldige

eller nigon annan person i dennes itt, vil-

ket kunde leda till lingvariga, blodiga stri-

der mellan itterna. De isllndska sliktssagorna giva oss en levande bild av ett
bondesamhille, dir attehlmnden ingir som

cn frst instirution. Kungasagorna vittna
om att den ingick i det norska folkets
medvetande lnnu under 1100-talets inb<irdeskrig. Di hade emellertid den kristna

kyrkan redan pnb6rjat sitt arbete pi att
>>pacif icera>> mlnniskorna. I(ristendomen
ir en fridsreligion, och den lirde, att
vrede, trltor, ,sjilvtagen hlmnd och mord

angeligenhet. Det lade grunden till ett
rlttsforbund mellan tvi ltter. Med tvi

itters bcfryndelsc genom giftermil foljde
ittehlmndsplikt. I det typiska ittesamhillet kunde en mail genom att gifta bort
sin dotter vinna en ny itt till stod fijr
sin egen, samtidigt som han dkade sin svlrsons itt mcd sin egen, Den cnshilda kvinnxns tycke spelade f6ga loll vid ingiendct
av ett ehtenskap. De scxuella sederna synas ha varit mycket losa. Hlr kom kyrkan med krav pi genomgripande reform,

Aktenskapet lades sisom ett sakramcnt
under kyrkans domvirjo, plikten till lysning och kyrklig vigsel inskirptes, skilsfdrbj6ds och frillovlsendet bekimpades. Eniigt kyrkans uppfattning var siv'd1
kvinnans som mannens samtycke en n6dmassa

voro stora synder. Bevarade gammalnorska
predikningar ford6ma upprepade ginger

vindig {drutslttning frir ett giltigt ikten-

mandrip, och kyrkan miste se som en

detta. Hirigenom hade kvinnan fr|n att
ha varit en >>relativt passiv best&ndsdei i
en fast begrlnsad grupp, itten>> blivit en
aktiv individ. Aven genom att infijra fijrbud mot giftermil mellan nira sllktingar
bidrog kyrkan till att upplosa den gamla

av

sina v'dsentligaste uppgifter att avshaffa
ittehimndsinstlllningen. I hela Europa
{6rde kyrkan en ivrig kamp mot de blodiga dvergreppen och sdkte infdra >guds(tider di vapnen miste viia) samt
vdlordnade samhlllsf<irhillanden med rltts-

freder>>

sikerhet f6r den enskilde. I Norge framtrider irkebiskop osten Erlendsson som

en kraftfull representant {6r de

kristna

idealen. I samrid med konung Magnus
Erlingsson inf6rde han lagar, avsedda att
uppliisa ittehimndsinstillningen. Dessa lagar infordes pl ett riksm6te av stark pristerlig karaktir. Visserligen hejdade inb6rdeskrigen under konung Sverres

tid

denna

utvcckling, men de ftiljande konungarna,
Hikan Hikansson och Magnus Lagabdter,
fortsatte och fullbordade, i samarbete med
prelaterna, framgingsrikt irkebiskop ostens
verk. Frin och med denna tid var det
norska folket anpassxt efter den kristna
samhallstanken. Attehamnden var ersatt
av det ofientliga straffet, och det

228

ir

fr'dmst

skap, och de nya landshapslagarna inskdrpte

ittekollektivismen. Individen tisgjordes alltmera ur ittens sammanhang och stllldes
f

i ett direkt forhillande till kyrka

och

stat.

Kyrkan och staten arbetade hand i hand
uppl6sa lttesamhlllet, individualisera
medlemmarna inom ltten och undcrkasta
individerna makter, som stodo utanf6r och
,iiver itten: Gudomen, kyrkan och staten.
Individen skulle sj61v taga ansvaret fiir
sina girningar, ej drqa fordel av det kol-

pi att

itteansvaret. . Kyrkan faststillde
of{entliga botcivningar f<ir vissa synder. De
kyrkliga botstraffen synas ha haft en viktig up.pgift p& en tid, di den virldsliga
rittskipningen innu var ofullliomlig. Plik-

lektiva

tcn att irl;gen bikta inskirptes. Alla vandes att betrakta kyrkans m1n som sina
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andliga domare. Kyrkans arbete pi att

vinja nordmlnnen till lydnad mot en centraliserandc makt, som stod <iver itten,
kom ivcn den {ramv:ixande statsmakten

till

godo.

Kristendomens bud om

klrlek till nis-

tan miste ha varit nigot revolutionerande

nytt for nordminnen, vilka endast hade
solidaritetskinsla gentemot medlemmar av
sin egen itt. Fattiga och sjuka kunde endast hos bittre lottade frlnder rikna pi
h.i?ilp och understrid; llade de icke sidana,
voro de dOmda till underging. Trilar
hunde sahl6st dripas och oviikomna barn
utsittas. Kyrkan inforde en effektiv fat-

tigvird genom sin f<irordning, att en del
av tionden skul1e tillfalla de fattiga, och
genom att framhilla det f<irtjlnstfulla i

Under de blodiga inbdrdeskrigen pA 1100talet och f<irra halften av 1200-talet, som
Johnsen karakteriserar som >>det gamla
Ittesamhillets d<idskamp>> fiirkunnade kyrkan stindigt sitt fredsprogram. Om handein och samfirdseln skulle kunna uppblomstre och ett v?ilordnat statssamhille
komma till stind, krivdes fredliga {orhillanden, och kyrken sokte mojiiggora sidana. Fcir de uppvixande stdderna var

vapenblrandet och blodshimndsinstdll-

ett allvarligt ont. Kyrkan inf6rde
socialt syfte pibud om vapenviia pi vissa
platser och tider, >gudsfreder>>. Kardinal
Nikolaus Brekespear fick vid sitt besok i
ningen

i

Norge ti1l sr&nd ett f6rbud mot vapenbirande i stiderna. I sitt fredsarbete fick

enskilda hade barmhirtighetsplikter gent-

kyrkan efterhand hjelp * kungamakten.
Konungarna utferdade medeltiden igenom
straffbestimmelser f6r dem, som ertappats
med att bira vapen i kdpstlder och vid

emot hjalpldsa. I(yrkans mln f6regingo

offentliga sammankomster. Johnsen

att 6va vilg6renhet. Si sminingorn biev
det sjllvklart, att bide samhlllet och de
sjilva med gott exempel genom atr

an-

ordna fattigbespisningar. Genom kyrkans
in{lytande blev det ocksi brukligt att gora
testamentariska f6rordningar till f6rmin
for de fattiga. De medeltida fattig- och
sjukhusen voro som bekant kyrkliga stif-

teiser. Kyrkan arbetade vidare pi att
mildra och avskaffa trilvisendet. PA 1200talet hade trildomen fdrsvunnit i Norge,
och den fdrnlmsta orsaken hirtill ligger

i landets kristnande. Som ett annat fdrtjinstfullt verk framhdll prlsterskapet byggandet av broar och vigar. Med kristendomens inforande b<;rjar ett oavbrutet arbete pi samflrdselns forbattring. Hirigenorn sprdngdes lttegirdarnas isolering.
>Yii.gen f<irde frin ittegirden till bygden,
frln landsdel till landsdel och knrit samman riket.>> Hir som pi andra omriden
gjorde irkebiskop osten sitt inflytande
gillande. Hirbirgen frir resande (>sjilahus>>) inrittades pi kyrkligt initiativ.
I fdrkristen tid var det bruk arr bera
vapen vid bortovaro frin hernmet, och
firannen vlrderades eftcr sin vapenduglig-

het. Annat kan man ej vinta av en tid,
d5 ittehamnden si starkt priglar tillvaron.

anser,

tydligen med ritta, vapenf6rbudet och dess
verkningar \tata av stor betydelse for det

norska samhlllets historia.

Hednatidens

stridslystna norrmin f6rvandlades

ju dar-

igenom tili fredliga, lagliga medborgare.
Aven danska och svenska medeltidsurkunder vittna om vapenf6rbudet i kcipstlderna.
I Danmark och i Sverige skapade kyrkan,
liksom i Norge, fred och ordning i ett
f6rut nlstan anarkiskt tillstind.
Fdrfattaren utreder vidare, hur kyrkan

till rikssamlingen. Annu under
1100-talets f;turahdltt fanns knappt nigon
centraliserad riksstyrelse, kungarna f6rde

medverkade

en ambulerande tillvaro, och det lokala
sjllvstyret hade den stdrsta betydelsen.
Landets f6rsvar, ledungen, organiserades av
b6nderna sjllva. De pi tingsf6rsamlingarna
stiftade lagarnt voro bindande utan nigon
kunglig stadfistning. Forst genom kyrkan
gjorde Norge bekantskap med en organisa-

tion, som grep utdver det regionala, cn
vllordnad byrikratisk inrlttning, >>som pi
ett

enasteende

sitt blev styrd uppifrin

och

och som med hjilp av det skrivna
ordet kunde fungera pi ett effektivt sltt.
Den hierarhiskt uppbyggda kyrkan med
nedit>>
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sin sockcn- och stiftsindelning och sin internationella 6verstyrelse kom att bli forebild fitr en centraliserad verldslig administrationsapparat. Nit kardinal Nikolaus
stolen

i

ir lTJJ upprittade

irkebiskopsNidaros och dlrmed satte slutste-

Brekespear

nen i den norska kyrkobyggnaden,

gav

detta anledning till det f6rsta norska tiksmcitet. Den vlrldsliga rittskipningen, fdrvaltningen och handeln tog den av kyrkan
inf<trda skrivkonsten i sin tjlnst. Skrivkonsten var frirutslttningen fdr en livaktig
fc;rbindelse olika kyrkliga provinser emellan, och den kom att gor;- samma tjenst
i det politiska livet. Lagminnen, de frin
1100-talets scnare hilft fungerande kungliga imbetsminnen ute i landet, voro ursprungligen beroende av prlsterlig lirdom
och togo skrivkunnigheten i arv efter pristerskapet. Efter f6rebilder i sitt hemland

England torde kardinal Nikolaus ha utformat de olika norska iandsdelarnas representation genom

tolv min vid

riksm<i-

tet 11t3. Han inf6rde vidare irkedjlkneimbetet i Norge. Arked.ilknen var en
medlem av domhapitlet, vilken fungerade
som domare i andliga rittssaker och ut6vade den biskopliga

rlttskipningen. Detta

imbete torde de norska kungarna, anser
Johnsen, ha haft som f6rebild, di de i
slutet av 1100-talet utn'dmnde lagmin att

i olika

landsdelar handhava den

skipningen

i

civila ritt-

konungens namn.

Ett

annat

kungligt lmbete, som nu tillkom,

pristlirda min. Genom att besitta sidana.
viktiga poster kunde pristerskapet fortplairta administrativa impulser f rin det

kyrkliga till det civila omridet. Kyrka
och stat hade intresse av att stodja varandra; kyrkan frimja.de den statliga centraliseringen, och h6gadel och prlsterskap
stodo

i intim fdrbindelse.

Kyrhans min inf<irde vidare en statsideologi i Norge, grundad pi bl. a. Augustinus' Gudsstaten. De uppsrillde regler f6r
tronfdljden. Hittills hade ofta tvi eller

flera konungar reget^t samtidigt i var

sin

att s&vil
sivil den

landsinda, och det fc;rhillandet,

ikta som oikta

kungasciner,

f6rstfddde kungasonen som hans yngre
br<ider, hade lika arvsrltt till tronen, frirorsak*de stindiga strider mellan hirsk-,
lystna tronpretendenter. Kyrkan hevdade,
att den fdrstfddde kungasonen av lkta

b6rd var den rittmitige ttonfdljaren; i

det politiska virrvarr, . som tronstriderna
hittills f<iranlett, inftjrde hon principen om
primogenitur (f6rstfiidslorltt) och legitimitet (ikta b<ird; som riddningen. Pa
detta sitt kom man fram till ett irftligt
kungarike, styrt av en konung, vilket var'
av oerh6rd vikt, om ett normalt, ordnat:
statssamhllle skulle kunna blomstra. Initiativtagaren var hir som annars 6sten.
Erlendsson, vilken fdretog den f6rsta
kungakr6ningen i Norge och sedan alltid

trofast st6dde den legitime

konungens,.

var

Magnus Erlingssons, sak. Han hade under

sysslomannens, kungamaktens f6rn'dmsta 1o-

sin studietid i Paris tagit starka intryck
av det samarbete mellan stat och kyrka,

kala f6rvaltningsorgan. Uppkomsten av
detta nya imbete torde ha influerats av
>de centraliseringstendenser, som gjorde sig

gillande vid upprittandet av den norska
kyrkoprovinsen>>

ir

11J

3. Den kyrkiiga

skatten kan ha tjlnat som f<;rebild till

di denna frin att ha varit en
virnplikt i krigstider fdrvandlades till en
irlig skatt till konungen. Flierarkien var
ett centraliscrat embetsverk, som kunde
nyttjas som m6nster vid den genomgripande civila fdrvaltningsreformen under
senare hllften av 1100-talet. I(onungens
ledungen,

kansler och skattmestare voro prister eller
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som ri.dde i ditidens Frankrike och sokte
tillimpa sina erfarenheter i sitt fidernesiand. Tronf<iljdslagen frln 1163 / 64 'ir'
hans verk. Trots tidvisa reaktioner segrade
de i denna lag uppstillda kraven si smi-

ningom. Kyrkans kamp f6r ett ordnat:
statssamhille kr<intes silunda 6ver hela
linjen med framging.

Arne Odd Johnsens skildring av samhillsutvecklingen i medeltidens Norge ir"
en av de mest tankeveckande b6cker man
finner. Kyrkans utomordentligt stora betydelse f6r denna utveckling fastslis hlr'
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pi ett 6vertygande sltt. En liknande
unders6kning f6r de andra nordiska lindernas vidkommande vore ett iinskemil;
likasi vore det intressant att f6lja samhlllets historia fram till vira dagar. Numcra betyder ju {amiljen mindre in nigonsin ftjrr, medan staten pi det hlnsynsldsaste sitt ingriper i den enskildes liv
det vore intressant att fi alla de orsaker
klarlagda, vilka bragt samhillsutvecklingen
till denna punkt. Efter llsningen av Johnsens bok kinner man, att en allmlneuropeisk unders6kning av samh'dllets struktur
frin forntid till nutid skulle vara nlgot

ger inte endast hans intellektuella och andintensiva
spinningen i upplevandet har en stark prlgel av stilla mognad av det som allt ifrin

liga utveckling, som trots den

b6rjan var nedlagt i hans sjil; den ger
ocksi hela atmosflren kring de situationer
varur hans dikter vuxit fram, Det ir naturligtvis litteraturhistoriskt virdefullt att
pi si s'dtt f i de f rimsta av Jprgensens

ur denna synvinkel
dikter >>placerade>>
sett ir memoarerna- lven synnedigen rika
pi upplysningar om hela hans samtid
men det 1r minst lika givande att

fi sidlvt

minniskan, minniskan for hennes egen
hennes fdrhillande till Gud,
inte endasr i fiirhillande till hennes verk.

skull och i

mycket lirorikt.

ir f6r iivrigt lettlest och fingsklar och 6verskidlig. Recensenten
fdrundrar sig dock dver alla de (man
miste vll siga: onddiga) utlandska ord,
som forekommer. Ordet bilateral hade
Boken

1ande,

kunnat ersettas med dmsesidig, mutation
med f <irandring, remplacera med ers'dtta,
distingera med skilja, transformation med
f6rvandling, transitionsperiod med 6vergingstid, etablera med uppr'dtta, koncession
med medgivande elier eftergift, kausalnexus
med orsakssammanhang, primogenitur med

forstfddslorett.
Tryggt,e Lundln

Mit Livs Legende beh6ver ingen rekommendation. Det ir ett arbete som alltid
kommer att behilla sin rangplats i den
danska litteraturen, och det lr en glidje
att veta, att det samtidigt lr en centralt
katolsk bekinnelse. I {i bdcker inom
denna genre nir f<irfattaren att slga si
den som
mycket visentligt om sig sjilv
bleve
till iventyrs skulle s6ka en krtinika
utan att f6(lora
med ritta besviken
-

skildringens friskhet och charme. Den nya
upplagan, som syns mig ha vunnit pi att
bli nedskuren i f6rhillande till den f<irsta

i sju band, bygger pi den antagligen deJOrgensen, J.: Mit Lius Legende, l-2,
Samlet, omarbejdet
udgave. Kbhvn 1949, GYldendal'
D. kr 24:
-/45: -.
Det lr med en verklig glldje som man
pL nytt tar detta memoarverk i sin hand,
legenden om den man som sjllv skrivit
heligas legend. Det 1r en utsokt
skildring av en nordbos och en skalds syn-

si minga

nerligen sensibla reaktioner infor yttre och
inre upplevelser, a1lt berlttat med en upp-

riktighet som inte viser for det smirtsamma.

Slllan har vil Jprgensens prosa varit si
klnslig
si vitt det nu ir mojligt f<lr

en utlanning
att bed{ima dcn saken
som nlr han bcrittar sina minnen. Den

finitiva omarbetning som ftirfattaren gjorde
frir den engelska utgivan. Den bdr finna
minga vlnner i alla dem som linge mist
avstl frAn att inf,iirliva detta ett inre livs
legend med sin boksamling.

Arne

Thomas

Gilby

Rask

OP:

Bar-

bara Celarent. A. DescriPtion of
Scholastic Dialectic. 303 s. London 1949 (Longmans)' 18

sh.

Pater Gilby har istadkommit ett tho-

mistiskt arbete av ganska ovanligt slag.
Llsaren skall inte vlnta sig en elementir
handboh i skolastik, ej heller en vetenskaplig monografi 6ver den logiska ana237
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lysen, >>but rather a desctiption of a habit
of mind and method>>. A ena sidan miste
man siga att den traditionella logiken
snabbare och sikrare lltes ur en vanlig
llrobok, i andra sidan miste det konstateras, att Pater Gilby pi &tskilliga stlllen
kommit llngre in i filosofien in titeln
antyder, Detta har llsaren all anledning
bland de blsta
att v^ta tacksam f<ir
avsnitten i boken ir kapitlen Community

and Society och Analogy.
Det originella med boken

Barbara Celarent kan rekommenderas
som lettllst och rolig introduktion till
thomistiskt tinkande. Genom sina snapshots
dver olika omriden av skolastiken eggar

den till fortsatt studium av
Leif

ir den leende

tagit fasta pi risibile. Citatens mingd ir
hipnadsvlckande, synnerligast med tanke

pi att arbetet skrivits utan tillging till
annan litteratrr 'in Sutnma T heologica.
Lustigheterna kan stundom tringas vll
tett och f6rf. synes stundom hemfalla it
den >>forced jocularity> som han sjllv anser vara en faljd av >>over-conscious logicality>> (s. 1 17) . Mycket ofta kan dock
denna stil fi in en fulltriiff som fdljande
beskrivning p& judicium imperfectum (s,
729): >>it hums and havrs and arrives
nowhere: you see it's an er er>>.
Ett litet pipekande till det sakliga innehillet. I den i och fdr sig fullt riktiga
framstillningen pi s. 136 f. av propositio
Per se necessaria, sknver Pater Gilby, att
detta omd6me ir >>essential rather than

och vidare ett virdeomddme
ln ett sakligt omd<ime. Frin den

existential>>,

moderna svenska filosofiens stindpunkt
f6refaller ju detta rent meningsl6st, men
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amerikanska filosofi som Pater Gilby torde
isyf ta nir han skriver >>modern terminology>.

>tyngre>)

verk.

stilen. I den kinda skolastiska definitionen
av >>mlnniska>> synes Pater Giiby mest ha

snarare

det Ir ett fullt rimligt sprikbruk inom
viktiga riktningar av den engelska och

Cailsson

Herders Haus-Kalender

fiir

Zeit

und Ewigkeit. Freiburg 1949,Herder'

Det ir en gammal sedvlnja inom den
katolska litteraturen att med si kallade
huskalendrar bidraga till hemmets f6randligande och trevnad, till dppet sinne fcjr
de vlrden som erbjudes av gemenskapen
inom familjen. Sirskilt. pi landsbygden lr
sidana kalendrar omtyckta med sitt innehill av betraktelser, vinkar f6r det praktiska livet, berittelser, dikter och annat
llsvirt. Att utgivarna hlr alltjimt kan
<isa ut en rik skatt av kristen erfarenhet
och konstnlrlig framst'dllning, utan att
hemfalla till sentimentalitet, bevisar Herders >>huskalender f<ir tid och evighet>>
den har ju ocksi en slrskilt f6rn'dmlig
tradition att bygga pi. Utstyrseln vittnar
om att den tyska bokproduktionen b6rjar
6vervinna efterkrigsirens stora brister.

Robert Braun
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