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FÖRORD.
Denna skrift riktar sig till dem, som anse att den kristna tron
är och bör vara grunden och rättesnöret för samhällslivet, att
dess bekännare bortom konfessionella skiljaktigheter ha gemen
samma uppgifter att fylla och att en sådan uppgift föreligger i
en allmän uppslutning kring kristen tro och därav följande be
traktelsesätt i moraliska och samhälleliga frågor gentemot dem,
som öppet eller förstucket äro dess motståndare.
Då de spanska biskoparnas herdabrev med anledning av in
bördeskriget i Spanien härmed framlägges för svenska läsare,
är det under det uttryckliga förbehållet att det sker utan prin
cipiell anslutning till något som helst av förekommande politiska
program, vilka alla lämnas åt sitt värde för de uppgifter de
förelagt sig. Läsaren torde beakta, att brevets författare vid
upprepade tillfällen lämna frågan om den framtida utvecklingen
av det politiska system, till vilket de i förhandenvarande situa
tion anslutit sig, öppen.
Herdabrevets med nödvändighet begränsade omfång har icke
tillåtit en ingående dokumentering av de däri gjorda påståen
dena utan är att betrakta som en utgångspunkt för den, som
efter genomläsningen vill söka göra sig en allsidigare bild av
situationen.
Mången läsare väntar sig kanske att här finna en utredning
av orsakerna till de sociala missförhållandena i Spanien. Detta
ligger emellertid utanför detta herdabrevs syftemål och möjlig
heter. Dess mål är att i princip för läsaren klargöra, under vil
ken regim i Spanien av i dag kristen tro och kristen samhälls
syn kan finna eller icke finna nödiga garantier för en ostörd
utveckling, och att den kristna trons företrädare i landet i före
liggande situation, med utgångspunkt från denna livsfråga, icke
haft något val i sitt ståndpunktstagande.
Utgivaren.

Ärevördiga bröder!
I. Anledningen till denna skrivelse.
I tider av trångmål och betryck har det alltid varit de katolska
folkens sed att bistå varandra, härvid följande den barmhärtig
hetens och broderlighetens lag, som sammanbinder alla dem,
vilka äro burna av Kristi tankar och kärlek, till en enda hem
lighetsfull enhet. Det naturliga organet för detta utbyte mellan
själarna utgöres av biskoparna, vilka äro satta att leda Guds
Kyrka i den Helige Andes kraft. Spanien, som i dessa dagar
genomlever en av sin historias mest fasansfulla epoker, har fått
mottaga många bevis på sympati och medkänsla från andra län
ders episkopat, dels i form av kollektiva budskap, dels genom
personliga skrivelser från olika biskopar. Det spanska episkopatet, som i alla sina medlemmar, sina kyrkor och präster blivit så
fruktansvärt hemsökt, vill i dag med denna rundskrivelse svara
på alla de storslagna bevis på medkänsla, som kommit oss till
del från alla världens ändar.
Vårt land lider under den svåraste förvirring. Det är icke
endast ett ohyggligt inbördeskrig, under vilket vi lida, det är en
fruktansvärd omvälvning, som skakar själva grundvalarna till
det sociala livet och som hotar vår existens såsom nation. I ha
ven förstått det, ärevördiga bröder, »Edra ord och Edra hjärtan
hava öppnat sig för oss», säga vi med aposteln, ty I haven visat
oss Eder uppriktiga kärlek till vårt älskade fosterland. Må Gud
löna Eder därför!
Men samtidigt som vi uttrycka denna vår tacksamhet, äre
vördiga bröder, måste vi uttala vår smärta över den rådande
okunnigheten om vad som i verkligheten tilldrager sig i Spanien.
Det är ett faktum, som vi alltför ofta sett bevis på, att den ut
ländska opinionen är okunnig om vad som verkligen försiggått
i Spanien. Denna alltför utbredda missuppfattning torde ha för
orsakats av den antikristliga anda, vilken väl förstår, att den
spanska konflikten betyder en avgörande kamp för eller emot
Jesu Kristi religion och den kristna civilisationen; av den mot
ström av politiska läror, som trakta efter hegemonien i världen;
av ett målmedvetet arbete av dolda internationella krafter; av en
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fosterlandsfientlighet, som begagnar sig av vilseledda spanjorer,
vilka i skydd av namnet »katoliker» tillfogat det verkliga Spanien
stora skador. Vad som emellertid smärtar oss mest är, att även
en icke ringa del av den utländska katolska pressen bidragit till
denna felaktiga inställning, som kan visa sig ödesdiger för dessa
de heligaste intressen, för vilka vi kämpa i vårt land.
Alla de biskopar, som undertecknat denna skrivelse, ha var
på sitt håll strävat att klargöra den sanna innebörden i detta
krig. V i tacka den katolska utländska press, som har riktigt åter
givit våra förklaringar och uttalanden, som har gjort vår upp
fattning till sin egen — lika mycket som vi beklaga, att en del
tidningar och tidskrifter, vilka borde ha givit ett exempel på
vördnad för kyrkoledningens stämma, bekämpat och misstol
kat oss.
Detta tvingar det spanska episkopatet att gemensamt vända
sig till alla sina medbröder i världen i den enda avsikten att
bringa sanningen i fullt ljus, sedan den genom ovarsamhet eller
genom ond vilja blivit bortskymd. Det rör sig om en ytterst
tungt vägande angelägenhet, där icke blott ett lands politiska
intressen stå på spel, utan där själva de av Försynen för hela
världen givna fundamenten för samhällsordningen: religionen,
lag och rätt, den medborgerliga auktoriteten och friheten, bliva
ifrågaställda.
V i fullgöra denna vår herdeplikt — som framför allt är San
ningens förkunnelse — ledda av ett trefaldigt motiv: religionen,
fosterlandskärleken, mänskligheten. Det första motivet är reli
gionen, ty såsom vittnen till såväl svåra förbrytelser som hero
iska gärningar, vilka utförts i vårt land, kunna vi utan att över
skrida de genom vårt biskopliga ämbete givna gränserna med
klara fakta giva bevis för en förkunnelse, som kan lända hela
världen till fromma. Det andra motivet är fosterlandskärleken,
ty biskopen är den förste, som har plikten att försvara sitt fos
terlands goda namn och rykte; »terra patrum» är det ju, ty det
är våra vördade förfäder som ha gjort vårt fosterland till det
kristna land, som det är — »deras efterkommande vittna om
Jesus Kristus genom evangelii förkunnelse». Det tredje mo
tivet är intresset för mänskligheten, ty när nu Gud tillåtit, att
vårt land blev skådeplats och försöksobjekt för de ideologier
och tillvägagångsmetoder, som sträva efter världsherradömet, så
önska vi ändå innerligt, att denna olycka måtte inskränka sig till
vårt fosterland och att de övriga nationerna måtte vara nog lyck
liga att kunna bliva räddade undan en sådan ödeläggelse ocb
undergång.
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II. Ändamålet med denna rundskrivelse.
Detta dokument är icke ämnat att utgöra bevisföring för nå
gon tes, det vill blott i stora drag ge en enkel framställning av de
fakta, vilka äro karakteristiska för vårt krig, och vilka giva det
dess fysionomi. Kriget i Spanien är produkten av en kamp mel
lan oförsonliga ideologier. Det har sin djupaste rot i ytterst
allvarliga och invecklade problem av moralisk, rättslig och histo
risk art. Det skulle icke vara svårt att peka på de doktrinära
principer, ur vilka vårt nuvarande läge ytterst har utvecklat sig.
Detta har också ofta blivit gjort, även av några bland oss, som
stå som undertecknare av denna rundskrivelse. Men vi leva i
en tid av kall, beräknande positivism, och särskilt när det gäller
händelser av en sådan historisk räckvidd, som detta krig nu en
gång har, vill man ha levande och påtagliga fakta, som genom
bekräftelse eller dementi uppenbara den enkla och rättvisa san
ningen. Hundratals gånger har man från utlandet krävt detta
av oss. Därför har denna skrivelse en kategorisk, empirisk,
positiv karaktär. Och detta i dubbel måtto: för det första är
det vårt samfällda bedömande av de faktiska händelserna, för
det andra en förklaring »per oppositum», där vi med all misskundsamhet vederlägga de oriktiga påståenden och förvrängda
utläggningar, med vilka man har försökt att förfalska historien
om detta Spaniens olyckliga år.
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III. Vår inställning till kriget.
Fram för allt måste konstateras, att det spanska episkopatet
ända från den tid, då man kunde förutse kriget, alltså från år
19 31, visat ypperliga prov på medborgerlig dygd och apostolisk
insikt. I fast anslutning till Kyrkans tradition och i noggrann
överensstämmelse med de normer, den Heliga Stolen givit,
ställde sig episkopatet beslutsamt på de konstitutionella makt
innehavarnas sida och bemödade sig att samarbeta med dem till
det allmännas bästa. Trots av alla åter och åter upprepade an
grepp mot Kyrkans tjänare, rätt och egendom, vek episkopatet
ej från denna sin grundsats att stå i endräkt med den bestående
regimen. Alla ingrepp i Kyrkans liv och rättigheter besvarade
vi med uppriktig underkastelse, så långt vi det kunde, eller med
allvarlig, saklig, apostolisk protest, när vi det måste, och med
en ärlig förmaning till våra troende att foga sig, att bedja, att
ha tålamod och hålla fred. Och det katolska folket följde oss,
så att vårt medlande blev till en värdefull faktor i det natio
nella samförståndet under tider av djupaste sociala och politiska
omvälvningar.
Då kriget bröt ut, ha vi mer än någon annan beklagat detta
smärtsamma faktum, ty krig är alltid ett fruktansvärt gissel,
och dess förluster kompenseras sällan genom segerns alltid tvi
velaktiga vinster, och vår uppgift är ju en fridens och förso
ningens. Alltsedan krigets början lyfta vi våra händer mot
himmelen i bön om, att det måtte upphöra. I detta ögonblick
upprepa vi Pius X I :s ord, då nytt krig på grund av stormak
ternas intressemotsättningar var nära att utbryta i Europa: »Vi
anropa freden, vi välsigna freden, vi bedja om freden.» Gud
är vårt vittne, att vi städse till det yttersta bemödat oss att åt
minstone minska de skador, som alltid följa med ett krig.
Till våra böner om fred foga vi också vår försäkran om redobogenhet att förlåta våra fiender och om uppriktig medkänsla
med alla. Och vi ropa det ut över slagfälten och säga till alla
våra söner, på vilken sida de än stå och falla: »Herren vet, hur
mycket vi älska Eder alla i Kristi kärlek.»
Men med freden menas den trygghet, som, hägnad av en he
lig, nationell, social och individuell ordning, tillförsäkrar var
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och en den plats och den rätt, honom tillkommer och allra först
sätter Guds frid framför alla andra plikter samt grundar det
efterlängtade idealet av allas broderskap på Guds kärlek. Män
niskonaturen är nu så skapad och Försynens ordning sådan —
utan att man hittills kunnat finna någon ersättning härför — att
trots det kriget är ett av mänsklighetens ohyggligaste gissel, det
ändå stundom kan vara det enda, om än heroiska medlet att leda
rättfärdigheten tillbaka i sina gängor igen och återställa freden.
D ärför välsignar Kyrkan i vissa fall även krigets banér, därför
har hon grundat militära ordnar och uppmuntrat till korståg
mot trons fiender, ehuru hon är och förbliver Fridsfurstens
dotter.
I vårt krig är emellertid Kyrkans hållning en annan. Kyrkan
har icke velat detta, icke engång önskat det; vi hålla det verk
ligen icke för nödvändigt att försvara henne mot utländska
tidningars förebråelse, att hon vore tillskyndare av detta krig.
Det är riktigt, att tusentals av hennes söner, drivna av sina
samveten och av sina fosterländska känslor på eget personligt
ansvar fattat vapnen för att rädda grundvalen för den kristna
religionen och rättfärdigheten, som vårt folk under århundraden
har byggt på. Men den som anklagar Kyrkan för att ha utma
nat till detta krig eller att ha konspirerat fram dess utbrott,
eller blott för att icke ha gjort allt vad i hennes makt stod för
att förhindra det, han vantolkar eller förfalskar verkligheten.
Detta är den ställning, som det spanska episkopatet, som
Kyrkan i Spanien, intar gentemot det nu pågående kriget. Man
förföljde henne och ställde sig fientlig till henne redan innan
kriget bröt ut, hon var föremålet, ja helt enkelt offret för det
ena av de krigförande partiernas hat, men hon har icke upp
hört att med sina förmaningar, sina böner och sitt inflytande
mildra skadorna och förkorta prövningens dagar.
Om vi i dag gemensamt önska uttala oss i denna ytterst in
vecklade krigs fråga, så sker det av två skäl. För det första
därför att, ehuru kriget från början syntes att ha en väsent
ligen politisk karaktär, dess religiösa betydelse dock snart
trädde starkt i förgrunden därigenom, att det ena av de
krigförande partierna tydligt satte sig som ett mål att utrota
den katolska Kyrkan i Spanien. Om vi såsom katolska bis
kopar i denna situation icke ville taga ställning till detta krig,
skola vi därigenom förneka vår Herres Jesu Kristi intressen
och så göra oss förtjänta av det förfärliga ordet »canes muti»
(stumma hundar), med vilket profeten gisslar dem, som ha
plikt att med öppet tal uppträda mot orättfärdigheten men i
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stället föredra att tiga. Det andra skälet, varför vi vilja tala,
är att.. man i utlandet felaktigt, framställt Kyrkans, främst då
de spanska ärkebiskoparnas ställning till kriget. En framstående
politiker har gått så långt, att han i en utländsk katolsk tid
skrift giver de spanska ärkebiskoparna huvudskulden, han kal
lar dem gamla herrar, som ha monarkien att tacka för vad de
äro, och som i sin tur av lojalitetsskäl genom sin auktoritet
dragit de övriga biskoparna med sig in i en för den nationella
rörelsen gynnsam riktning. Andra anklaga oss för att, då det
dock hade varit vår plikt att försvara Kyrkans frihet och and
liga värden, helt obetänksamt ha prisgivit Kyrkan åt en dikta
torisk regims godtycke.
Nej, så är icke fallet, vi fordra tvärtom denna frihet, fram
för allt för utövningen av vårt biskopliga ämbete, ty härifrån
leder all annan kyrklig frihet sitt ursprung. Och för att be
vara denna frihet och vårt oberoende ha vi icke bundit oss till
någon, varken till personer, makter eller institutioner, huru
mycken tack vi än äro dem skyldiga, som skyddat oss mot en
fiende, som vill Kyrkans undergång. Såsom biskopar och span
jorer äro vi beredda att samarbeta med dem, som bemöda sig
att återupprätta fridens och rättfärdighetens välde i Spanien.
Ingen politisk makt skall kunna säga, att vi någonsin avlägsnat
oss från denna riktlinje.
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IV. De fem åren före krigets utbrott.
V i vilja framför allt fastslå, att detta krig framkallats ge
nom oklokhet, missgrepp, måhända ond vilja eller feghet hos
dem, som säkert kunnat avvärja det, om de styrt landet med
rättfärdighet.
Vi lämna andra omständigheter av mindre betydelse därhän;
vi vilja blott påpeka, att lagstiftarna av år 19 31 och regeringens
åtgärder åren därefter sökte leda vår historia in på banor, som
äro fullständigt främmande för Spaniens anda och behov och
framför allt sårande för den i landet förhärskande religiösa
känslan. Det styrelsesätt och de lagar, som denna nya anda
genomdrivit, inneburo ständiga och godtyckliga angrepp på
patrioternas samvete. Guds rätt förnekades, Kyrkan bekämpa
des och vårt samhällsliv kränktes i sitt värdefullaste fundament, religionen. Det spanska folket, vars största del bevarat
sina fäders tro levande inom sig, underkastade sig med be
undransvärt tålamod de upprepade kränkningar, som orättfär
diga lagar tillfogade deras samveten. Men de regerandes ogin
het hade icke blott sårat de fosterländskt sinnade själarnas
hederskänsla, utan samtidigt i dem väckt till liv innerlig avsky
och en växande vilja till motstånd gentemot en social makt,
som ständigt kränkte Guds rättigheter, rättfärdighetens grund
val och medborgarnas samveten.
Dessutom överlät den exekutiva makten i många och allvar
liga angelägenheter sitt välde åt pöbeln. Kyrkobränderna i
Madrid och provinserna i maj 19 31, oroligheterna i oktober
1934, speciellt i Katalonien och Asturien, där under två veckors
tid vild anarki härskade, de stormiga perioderna från februari
till juli 1936, då 4 11 kyrkor förstördes eller profanerades, då
c:a 3,000 allvarliga attentat av politisk och social karaktär för
övades, allt detta förebådade statsmaktens fullständiga ruin;
det blev allt tydligare, att dolda krafter voro i verksamhet och
alltsomoftast ingrepo i statens styrelse.
Vårt politiska systems demokratiska frihet hade undergrävts
genom regeringens godtycke, som negligerade folkets vilja och
satte i gång ett politiskt maskineri i strid med majoriteten inom
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landet. Därav kom det sig t. ex., att vid parlamentsvalen i
februari 1936 högern erhöll 118 färre deputerade än folkfronten,
ehuru högersidan faktiskt haft en röstövervikt av en halv mil
jon; detta emedan listorna för hela provinser helt godtyckligt
förklarats ogiltiga. På detta sätt blev parlamentets legitimitet
i grund förfalskad. I samma grad som vårt folk splittrades
genom de sociala bandens upplösning, vårt näringsliv föröddes,
den jämna arbetstakten ändamålslöst stördes och det sociala
livets försvarsåtgärder illvilligt försvagades, har ett annat mäk
tigt land, Ryssland, med hjälp av våra egna kommunister be
rett marken för revolutionen — man skulle nästan kunnat för
utsäga datum för dess utbrott — genom teater och film, ge
nom införande av utländska seder och bruk, genom inflytande
på de intellektuella och till och med genom mutor.
På grund av folkfrontens framgångar igångsatte den ryska
komintem 27 februari 1936 den spanska revolutionen och
finansierade den med enorma summor. Påföljande x maj anhöllo hundratals unga män offentligt om bidrag »till bomber
och pistoler, krut och dynamit för den stundande revolutionen».
Den 16 samma månad sammanträdde i Folkets hus i Valencia
representanter för U .R .S.S. jämte spanska delegerade från
Tredje Internationalen och beslöto enligt punkt 9 i sin överens
kommelse: att en av Madrids »radios», som bestod av aktiva
polismän och betecknades n :r 25, skulle få i uppdrag att undan
röja sådana politiska och militära personligheter, vilka skulle
kunna spela en ledande roll vid motrevolutionen. Samtidigt
igångsattes utbildning och beväpning av den revolutionära mili
sen med början i Madrid och sedermera ända ut i de av
lägsnaste byar, och detta i sådan utsträckning, att man, då kri
get bröt ut, förfogade över 150,000 man stormgardister och
100,000 reservister.
Ärevördiga bröder! Uppräknandet av dessa fakta kan må
hända synas Eder opassande i ett biskopligt dokument. Men vi
ha ansett det vara av större nytta än att utveckla politiska teo
rier, vilka skulle kunna bevisa motaktionens berättigande. Vårt
land skulle styras utan Gud, det sociala livets djupaste fundament och högsta mål, utan en verklig auktoritet, alltså utan be
tryggande skydd för ordning och borgerlig rättvisa, med den
materiella makten i händerna på gudlösa och samvetslösa män
niskor, som själva blevo ledda av mäktiga agenter av internatio
nell karaktär. På så sätt måste Spanien glida in i fullkomlig
anarki, som är den raka motsatsen till det allmänna bästa, till
all rätt och samhällsordning. Till detta stadium ha de spanska
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provinser kommit, där den mai'xistiska revolutionen alltjämt går
sin väg fram.
Detta är faktum. Man må jämföra vår hållning med den
helige Thomas’ av Aquino doktrin om rätten till att med makt
medel göra motstånd mot våldet, och sedan må man fälla en
rättvis dom. Ingen skall kunna tvivla på, att vid revolutionens
utbrott religion, rättsordning och fred, alltså folkets allmänna
välfärd var på det allvarligaste hotad och att alla samhällsbeva
rande element, alla ledande och kloka män, som representerade
folket i sin sunda och naturliga majoritet, insågo denna fara
för samhället. Vad beträffar den tredje betingelsen, som den
helige Thomas förutsätter, nämligen kloka mäns övertygelse om
sannolikheten för det beväpnade motståndets seger, överlåta vi
det sista ordet åt historien; intill denna dag tala fakta i varje
fall icke emot denna sannolikhet.
V i vilja bemöta en anmärkning, som en utländsk tidskrift
uttalat angående de mördade prästerna. Den åberopar sig på
möjligheten, att om revolutionen icke utbrutit, det skulle ha för
blivit fred i landet: »I trots av de rödas våldsdåd kvarstår det
faktum, att om Franco icke tagit till vapen, de hundratals eller
tusentals präster, som mördats, hade kunnat behålla livet och
fortsätta Guds verk bland själarna», skriver tidningen. Såsom
vittnen till läget i Spanien vid konfliktens utbrott kunna vi
icke gå med på detta påstående. Motsatsen är fallet, ty det är
ett dokumentariskt bevisbart faktum, att det på den marxistiska
revolutionens sida förelåg ett beslut och ett noggrant utarbetat
projekt att undanröja hela det katolska kleresiet; detta blev nu
avvärjt därigenom, att den nationella militära rörelsen hindrade
revolutionens utbrott i hela landet. Likaså var undanröjandet
av högerns ledande personligheter planlagt, jämte industriens
sovjetisering och grundläggandet av ett kommunistvälde. Det
var i slutet av januari, som en anarkistisk ledare meddelade
världen genom radion: »Man måste se tingen som de äro, och
sanningen är helt enkelt den, att militären förekom oss och
hindrade oss på så sätt att släppa loss revolutionen.»
V i ha alltså som första påstående i denna skrivelse fastslagit,
att fem års ständiga angrepp på de spanska undersåtarna i reli
giöst och socialt avseende hade satt det allmänna bästa på spel
och bragt en oerhörd spänning i den spanska folksjälen. Allt
detta tyngde på det fosterländska samvetet, och då legala hjälp
medel icke längre förslogo, återstod intet annat än våldet för
att upprätthålla fred och ordning. Vidare fastslås, att makter,
som icke stodo i något sammanhang med den legitima över
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heten, beslutat undergräva den bestående ordningen och med
våld införa kommunism. Slutligen står också fast, att Spanien
till följd av händelsernas fatala logik stod inför alternativet att
antingen duka under för den förödande kommunismens plane
rade anlopp — såsom fallet var i de trakter, där den nationalis
tiska rörelsen icke lyckats slå igenom — eller att med en
titanisk oppositionsrörelse befria sig från den fruktansvärde
fienden och så rädda sitt samhällsskicks grundvalar och sin na
tionella egenart.
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V. Den militära resningen och den kommunistiska revolu
tionen.
Den 18 juli 1936 började den militära revolten, och det krig
utbröt, som fortfarande pågår. Man torde emellertid lägga
märke till tvenne fakta: för det första, att den militära res
ningen redan från början icke saknade stöd av den sunda civila
befolkningen, vilken i stora skaror anslöt sig till densamma.
Därför kan man tala om en både borgerlig och militär rörelse;
för det andra, att denna rörelse och den kommunistiska revolu
tionen äro två företeelser, vilka obestridligen stå i oupplösligt
sammanhang med varandra. Tidpunkten för deras början sam
manfaller, och de markera från begynnelsen den djupa klyftan
inom det spanska folket, som nu bekämpar varandra på slag
fälten.
Ja, än mer, resningen uppstod icke förrän de initierade för
gäves sökt förmå statsmakterna att genom legala åtgärder
förhindra den marxistiska revolutionen. Först då alla sådana
försök visat sig fruktlösa, utbröt konflikten, och de borgerligt
militära stridskrafterna sammandrabbade i början icke så myc
ket med regeringstrupper, vilka själva sökte mildra konflikten,
som med det lössläppta raseriet hos en folklig milis, vilken tack
vare regeringens passivitet kunnat intränga i arméns ledning.
På så sätt störtade en förödande lavin mot allt, som utgjort
stöd för samhället.
Så kan den reaktion karakteriseras, som den borgerligt-militära rörelsen utlöste på regeringssidan. Reaktionen var ett motangrepp från de regeringstrognas sida, men den var framför
allt en kamp i förbund med de anarkistiska element, som an
slutit sig till dem, och som komma att kämpa på deras sida in
till krigets slut. Hela världen vet, att Ryssland har innästlat sig
i regeringshären och dess ledning, och ehuru det ger sig sken
av att stödja en folkfront, avser det i själva verket att införa
kommunistisk regim genom att störta den bestående samhälls
ordningen. Vid bedömandet av frågan, huruvida den nationella
rörelsen varit berättigad eller ej, får man icke bortse från, att
det på motsatta sidan förefanns en okontrollerbar inblandning
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av den anarkistiska milisen, vilkens maktutbredning över hela
landet icke kunde förhindras.
Emedan Gud är den starkaste grundvalen för ett välordnat
samhälle — och faktiskt var det i Spanien — så måste den
kommunistiska revolutionen framför allt bliva ett krig mot Gud.
Så var alltså ringen sluten, i det att de valmän, som bära an
svar för 19 31 års författning slutligen kommo att förstöra allt,
som var heligt, allt som hörde Gud till. Härvid fritaga vi alla
dem, som omedvetet segla under denna flagg, vi påvisa endast
de allmänna grunddragen i händelseförloppet.
Därför uppstod nu i den nationella folksjälen en reaktion av
religiös karaktär, vilken reaktion stod i proportion till omfatt
ningen av de gudlösas nihilistiska och förstörande verksamhet.
Så blev Spanien söndrat i två stora stridande partier, vilka båda
ha karaktär av folkrörelse. I partiernas periferi arbeta sins
emellan motsatta, Spanien alltmer splittrande krafter i form av
frivillig milis, hjälptrupper och reserver bakom fronterna.
Kriget är alltså att likna vid en beväpnad folkomröstning.
Valstriden från februari 1936, då regeringen genom sin poli
tiska samvetslöshet orättfärdigt gav de revolutionära den seger,
vilken de icke kunnat tillvinna sig vid valurnorna, förvandlades
i och med den borgerlig-militära resningen till ett ohyggligt in
bördeskrig inom ett splittrat folk. Å ena sidan kämpade man
för andliga värden; de nationella upprorsmännen stredo för
samhällsordning och fred, för fosterland och traditionell kultur,
och, mycket ostentativt, till religionens försvar. Å andra sidan
ville den materialistiska, s. k. marxistiska, kommunistiska eller
anarkistiska, andan ersätta Spaniens gamla rika kultur med
Sovjets allra nyaste »civilisation».
Senare komplikationer ha blott oväsentligt ändrat krigets ka
raktär. Den internationella kommunismen har kommit till Spa
nien för att hjälpa det marxistiska folket och dess här, och som
en naturlig följd härav ha andra länder ställt vapen och frivil
liga till det traditionstrogna Spaniens förfogande, detta givetvis
också av internationella skäl. Men den nationella kärnan har
förblivit oförändrad, om än Spaniens interna kamp efterhand
antagit internationell karaktär.
En uppmärksam iakttagare kunde därför sätta som motto
över vårt krig: »Det är en dragkamp mellan bolsjevism och
kristen civilisation.» »En ny, måhända avgörande etapp i kam
pen mellan revolution och ordning.» En internationell strid
på ett nationellt slagfält; kommunismen levererar på Iberiska
halvön en fruktansvärd drabbning, på vars utgång Europas öde
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vilar. Vi ha icke givit annat än en historisk översikt, varav dock
framgå följande fakta: den borgerligt-militära resningen var ur
sprungligen en nationell rörelse till försvar för varje civiliserat
samhälles grundvalar; i sin utveckling kom den att rikta sig mot
anarkien och mot de makter i regeringens tjänst, vilka ställde
sig främmande för de samhällsbevarande grundsatserna. Slut
satserna härav bli följande:
För det första: Kyrkan kan trots sin fredskärlek och fastän
hon varken velat detta krig eller bidragit till dess utbrott, icke
ställa sig neutral i striden. Det förbjuder hennes lära, hennes
anda, hennes självbevarelsedrift och erfarenheterna från Ryss
land. Emedan man på den ena sidan ville avskaffa Gud, vars
verk Kyrkan har till uppgift att utföra här i världen, och till
fogade Kyrkans medlemmar, hennes egendom och rätt oändliga
skador, som kanske ingen annan institution någonsin haft att
utstå, gingo Kyrkans strävanden, hur mänskligt ofullkomliga
de än må vara, ut på att bevara och försvara den gamla spanska,
kristna andan.
För det andra: Kyrkan kan icke göra sig solidarisk med ten
denser eller avsikter, vilka nu eller framdeles möjligen kunna
fläcka den nationella rörelsens ursprungliga ädla karaktär eller
komma dess yttringar och mål att urarta.
För det tredje: vi betona, att i djupet av folkets samvete
hade den borgerligt-militära resningen en dubbel rot: foster
landskärleken, som i denna åtgärd såg enda utvägen att lyfta
Spanien och rädda det från fullständig ruin, och den religiösa
känslan, som i den såg det maktmedel, som skulle betvinga Guds
fiender och utgöra en garanti för troslivets och religionsutöv
ningens bestånd i landet.
För det fjärde: i våra dagars Spanien finnes intet annat hopp
att kunna vinna rättfärdighet och fred och allt gott, som därav
kommer än den nationella rörelsens seger, detta är nu kanske
klarare än i början av kriget, emedan motpartens seger, trots
regeringens bemödanden, icke lämnar några som helst garantier
för politisk och social stabilitet.
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VI. Den kommunistiska revolutionens väsen.
Då nu den kommunistiska revolutionen kommit i full gång,
torde det vara lämpligt att ytterligare fastslå dess karaktär.
V i nöja oss med att fastställa några av dess särdrag, så som
vi lärt känna dem genom klart bevisade fakta, och vi kunna
bevisa våra uttalanden genom ett flertal tillgängliga, fullkomligt
tillförlitliga dokument. V i betona, att dessa så gott som enbart
härstamma från trakter, som äro befriade från kommunismen.
En del provinser eller delar därav befinna sig alltjämt under
den röda härens välde. Om excesserna där har man blott ringa
kännedom; endast de svåraste och vanligast förekommande äro
bekanta.
Då vi nu gå att fälla ett sammanfattande omdöme om den
kommunistiska revolutionens excesser i Spanien, måste vi fast
slå, att de icke ha något motstycke i de västeuropeiska folkens
historia, vare sig i fråga om kollektiv ondska eller mängden av
utförda attentat mot den gudomliga rättens grundvalar, mot
samhälle och mot enskilda personer. Även om man i hävderna
söker efter analoga fall och sammanställer deras karakteristiska
drag till en enhetsbild, torde det vara svårt att finna en epok,
som kan uppvisa så många och så svåra förvillelser. Vi skriva
här ett stycke historia, utan att vilja draga slutsatser av social
art, emedan detta skulle fordra ett särskilt ingående studium.
Den anarkistiska revolutionen är unik i historien.
Vi vilja tillägga, att det blodbad och den förödelse, som den
kommunistiska revolutionen gjort sig skyldig till, var planlagd
i förväg. Kort före revolten hade 79 specialtränade agitatorer
anlänt från Ryssland. Vid samma tidpunkt befallde den in
hemska marxistiska enhetskommittén organisation av revolutio
när milis i alla stads- och landskommuner. Kyrkorna, eller åt
minstone det inre och deras inventarier, ödelädes härefter syste
matiskt och planmässigt. Inom den korta tidrymden av en må
nad hade man gjort alla gudshus obrukbara för gudstjänst.
Redan år 19 31 hade Ateistiska Förbundet på sitt program en
punkt, som löd: »Folkomröstning angående det framtida bruk,
som kyrkor och prästgårdar skola tagas i anspråk för.» Och
en provinskommitté gav följande uppslag: »Den lokal eller de
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lokaler, som hittills tjänat kulten, torde användas till allmänna
försäljningslokaler, folkbibliotek, badhus eller hygieniska insti
tutioner, allt efter platsens särskilda behov.»
För undanröjandet av ledande personligheter, vilka man an
såg vara revolutionens fiender, hade man på förhand upprättat
svarta listor. På en del av dessa var biskopen upptagen, i sådant
fall stod han först på listan. Vid ett tillfälle, då folket ville
rädda sin kyrkoherde, sade en kommunistisk ledare: »Vi ha or
der att utrota hela byket.»
Det stora antalet mördade präster och förstörda kyrkor äro
ett talande bevis för, att man hade planlagt den totala förintel
sen av Kyrkan. Om också siffrorna ännu äro ofullständiga, så
kunna vi dock visa på 20,000 förstörda och helt utplundrade
kyrkor och kapell. Antalet mördade präster, även om man blott
medräknar sekulärprästerna, uppgår till 40 % i de härjade kyrkodistrikten — i en del ända till 80 °/o — och utgöra allt som allt
6,000. De jagades med hundar, de förföljdes upp i bergen, de
uppspårades i varje gömsle, och vanligtvis blevo de avlivade
utan dom och rannsakning, var man fann dem, helt enkelt för
kallets skull.
Revolutionen var ohyggligt grym. Morden ha haft en fasans
fullt barbarisk karaktär,
1. g e n o m s i t t a n t a l — man uppskattar de lekmän,
som mördats endast för sin politiska och speciellt sin religiösa
övertygelse, till över 300,000; i Madrid blevo under de tre
första månaderna mer än 22,000 personer bragta om livet. Det
finns knappast en by, där man icke undanröjt de mera bety
dande högermännen;
2. g e n o m t i l l v ä g a g å n g s s ä t t e t — utan ankla
gelse, utan bevis, i de flesta fall utan rannsakning och dom;
3. g e n o m s i n g r y m h e t — många ha blivit lemlästade
och fruktansvärt stympade innan de mördats, de ha fått ögo
nen utstungna och tungan avskuren, de ha blivit uppsprättade
eller brända, de ha blivit levande begravna eller ihjälslagna med
hackor och yxor. Grymmast ha dåden varit mot Guds tjänare.
A v anständighets- och barmhärtighetsskäl gå vi icke in på när
mare enskildheter.
Revolutionen var omänsklig. Man har icke respekterat kvin
nan, icke en gång dem, som vigt sig åt Gud. Gravar och kyrko
gårdar ha skändats. I Ripolls berömda romanska kloster ha
grifterna skövlats, däribland de sista vilorummen för Vilfred
el Velloso, Kataloniens erövrare, och biskop Morgades, som
restaurerat det berömda »cenobio». I Vich har man skändat
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den store filosofen Balmes grav, och vi har hört, att man spar
kat boll med biskop Torras y Bages kranium. På Madrids och
Huescas kyrkogårdar har man öppnat hundratals gravar för att
plundra liken på deras smycken och guldet i deras tänder. En
del av dessa ogärningar sakna varje spår av mänsklighet.
Revolutionen var barbarisk även såtillvida, att den förstörde
århundradens kulturarbete. Den fördärvade tusentals konst
verk, av vilka många hade världsrykte, den plundrade och brände
arkiv och omöjliggjorde därigenom historisk forskning och do
kumentarisk bevisning av rättsliga och sociala fakta. Hundra
tals tavlor sönderskuros, skulpturer stympades och arkitekto
niska mästerverk förstördes. Vi kunna säga, att århundradens
samlade konstskatter, speciellt religiös konst, inom loppet av
några veckor av kommunistiskt välde tanklöst blevo förstörda
och tillspillogivna. Till och med Barå-bågen i Tarragona, ett
verk från romartiden, 2,000 år gammalt, har fallit för den här
jande dynamiten. De berömda konstsamlingarna i Toledo-katedralen, palatset i Liria och Prado-muséet ha hänsynslöst plund
rats. Talrika bibliotek ha skövlats. Intet krig, ingen av bar
barernas härjningar, ingen social omvälvning har någonsin i
tidernas lopp förorsakat en dylik förödelse i Spanien; ingen
tidsålder har heller kunnat ställa sådana medel till förfogande
i så stor utsträckning: en genomtänkt organisation för att möj
liggöra de förfärliga utrotningsplanerna mot allt heligt och
gudomligt, och den moderna samfärdseln, som bringar förstö
relseteknikens nyaste hjälpmedel inom räckhåll för varje förbrytarhand.
Revolutionen trampade folkrättens mest elementära grund
satser under fotterna. Man torde erinra sig Bilbaos fängelser,
där tusentals fångar omänskligt bragtes om livet av massorna;
likaså de repressalier, som utan orsak förövades mot bevakad
gisslan i fängelser och på fartyg; massmord med maskingevär
på sammanbundna fångar; beskjutning av försvarslösa städer
utan någon som helst strategisk orsak.
Revolutionen var i högsta grad ospansk. Man gick till för
störelseverket med ropet: »Leve Ryssland!» och under den internationellla kommunistiska flaggan. De offentliga kungörelserna,
försvaret av ledande utlänningar, det militära kommandot, allt
i händerna på de ryska cheferna; landets utplundring till förmån
för utlandet, den internationella kommunisthymnen, allt detta är
bevis nog på hatet mot fosterlandskänslan och den nationella
andan och känslan för fosterlandet.
Men framför allt var revolutionen antikristlig. Vi tro icke,
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att man någonsin i kristendomens historia, inom den korta tid
rymden av några veckor, ha i tanke, vilja och känsla lagt i dagen
ett sådant lidelsefullt hat mot Jesus Kristus, religionen och allt
heligt. De förödande helgerån, som övergått Kyrkan i Spanien,
ha varit sådana, att de rödas spanska delegat kunde säga på de
gudlösas kongress i Moskva: »Spanien har i mycket överträffat
Sovjet, ty Kyrkan i Spanien har fullkomligt utrotats.»
Vi räkna tusentals offer. I deras vittnesbörd äga vi hopp för
vårt arma folk. Vi kunna i det romerska martyrologiet knappast
finna någon form av lidande, som man icke måst utstå i Spanien
genom kommunismen, korsfästelse icke undantagen; de moderna
maskinerna och metoderna ha tvärtom skapat nya former för
tortyr.
Hatet mot Jesus Kristus och den heliga Jungfrun har nått
sin höjdpunkt i och med de hundratals sönderskurna krucifixen,
i de bestialiskt profanerade bilderna av den heliga Jungfrun, i
smädeskrifterna i Bilbao, vari Guds Moder vanhelgas och
skymfas, i de röda skyttegravarnas skändliga litteratur, där de
heliga mysterierna hånas, i de upprepade profaneringarna av
heliga gestalter — av allt detta förstår man, vilket helvetiskt hat
våra olyckliga kommunister förkroppsliga. »Jag har svurit att
hämnas på dig», sade en av dem till vår Herre i Sagrario, och
han lyfte pistolen och sköt mot honom och sade: »Giv dig åt de
röda, giv dig åt marxismen!»
Ohyggligt var skändandet av helgonens reliker. Den helige
Narcissus, den helige Pascual Bailon, den heliga Beatrix av
Silva, den helige Bernhard Calvo — deras kvarlevor blevo för
störda och brända. Sätten för profaneringarna äro otroliga, och
man kan knappast tänka sig dem möjliga annat än genom djä
vulska ingivelser. Kyrkklockorna förstördes och smältes ned.
Gudstjänsten avskaffades fullständigt inom de helt röda områ
dena, med undantag av ett litet område i norr. Ett stort antal
kyrkor, däribland verkliga pärlor inom konsten, blevo jämnade
med marken. I detta arbete har man tvingat olyckliga präster
att taga del. Berömda bilder, som i århundraden varit föremål
för de frommas vördnad, äro för alltid borta, förstörda eller upp
brända. I många trakter ha myndigheterna tvingat befolkningen
att utlämna de religiösa föremål, som voro deras privata egen
dom, till att offentligen förstöras. Man kan tänka sig, vad något
sådant måste betyda för den naturliga rättsordningen, för fa
miljebanden och för det våldförda kristna samvetet.
Ärevördiga bröder, vi vilja icke fortsätta kritiken av kom
munisternas aktion — vi överlåta åt historien att troget relatera
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vad som passerat. Om man skulle stöta sig på, att vi på detta
krassa sätt påvisat brottsligheten hos vår revolution, så skulle
vi åberopa de exempel, som givits oss av den helige Paulus, som
icke tvekade att med våldsammaste uttryck anklaga Israel för
deras handlingssätt mot profeterna, och som hade de hårdaste
ord för Guds fiender; och av den helige Fadern, som i sin skri
velse om den ateistiska kommunismen talar om »den fasansfulla
förödelse, som i Spanien fullföljes med ett sådant hat, ett så
dant barbari och med en sådan vildhet, att man icke skulle ha
hållit det för möjligt i vårt århundrade».
Vi upprepa vår försäkran om uppriktig förlåtelse för alla och
vår avsikt att göra dem så mycket gott, som det står i vår makt.
Vi avsluta denna avdelning med några ord ur den officiella rap
porten över revolutionshändelserna under de två första måna
derna: »Man må icke anklaga det spanska folket för något annat
brott, än att det låtit missbruka sig som verktyg vid utförandet
av denna förbrytelse.» Detta hat mot religionen och fosterlan
dets traditioner, som många, nu för alltid förlorade värden äro
ett ovedersägligt bevis för, detta hat »kom från Ryssland och
importerades av illvilliga orientaler». För att fritaga många, som
fallit offer för »djävulska irrläror», kunna vi omtala, att fler
talet av de kommunister, som dömts av vår lag, inför döden
försonat sig med sina fäders Gud. På Mallorca ha blott två
procent dött som obotfärdiga, i de sydliga trakterna icke över
tjugu procent, och i norr knappt tio procent. Det är ett bevis
för, att vårt folk fallit offer för ett bedrägeri.
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V II. Den nationella rörelsens karaktär.
Vi vilja nu i korta drag karakterisera den rörelse, som kallas
den nationella. V i anse denna beteckning riktig. Detta i första
rummet på grund av dess anda, ty det spanska folkets stora
massa kunde omöjligt känna samhörighet med en statsförfatt
ning, som icke tog hänsyn till dess djupaste och mest grundläg
gande behov och strävanden. D ärför mottogs en rörelse, som
den nationella över hela landet som en hoppets stråle; och i de
ännu icke befriade delarna av landet väntar folket blott på att
kunna spränga de fjättrar, som hålla det nere. Rörelsen är även
genom sitt mål nationell, enär den söker att rädda och bevara
folkets innersta väsen inom ramen av en stat, som förmår att på
ett värdigt sätt föra dess historia framåt genom tiderna. V i tala
här om ett faktum och om en allmän längtan inom det spanska
folket utan att ingå på frågan om de medel, genom vilka målet
kan nås.
Rörelsen har stärkt fosterlandskänslan inför motståndarnas
hyllande av det utländska. Förutsättning för all patriotism är
familjekänslan, det är den moraliska omgivningen, sådan den
förefinnes i en stor familj, som låter medborgaren komma till
sin fulla utveckling. Den nationella rörelsen har utlöst en ström
av kärlek, som samlar sig kring Spanien och dess historiska
värden, och som tar avstånd från alla de utländska element,
vilka drivit oss i fördärvet. Och när som fosterlandskärleken
för vår Herre Kristi skull höjer sig över det rent naturliga
planet, kan den nå upp till kärlekens högsta höjder; sålunda
ha vi sett äkta kristlig kärlek slå ut i blom, då tusentals span
jorer gjutit sitt blod med ropet: »Leve Spanien! Leve Kristus,
Konungen!»
Inom den nationella rörelsen har upprullats ett martyrskapets
underbara skådespel: ett verkligt martyrium, enligt den helige
Faderns ord, genomlidet av tusentals spanska präster, ordensmän och lekmän. Och detta blodsvittnesbörd måste i framti
den få ett förpliktande inflytande på deras handlingar, vilka
under ett oerhört politiskt ansvar skola uppbygga den nya sta
ten i endräkt och ordning, när vapnen en gång blivit lagda åt
sidan.
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Rörelsen har inom de områden, där den kommit till makten,
garanterat fullständig ordning. Vi kunna jämföra de landsde
lar, där den nationella rörelsen är den maktägande med de om
råden, som ännu äro under kommunistiskt välde. Om de senare
kan man säga med Vishetens bok: »Ubi non est gubernator
dissipabitur populus», utan präster, utan kyrka, utan gudstjänst,
utan lag och rätt, utan auktoritet, äro de ett byte för en fruk
tansvärd anarki, för hunger, elände och nöd. Däremot leva de
andra landsdelarna, mitt under krigets vedermödor och förfär
liga lidanden, i endräkt och inre ordning under ledningen av en
verklig auktoritet, som är grundvalen för all lag och rätt, fred
och framåtskridande. Medan man i det marxistiska Spanien
lever utan Gud, firar man i de oberörda eller återerövrade
trakterna gudstjänst, och det kristna livet blomstrar och tar
sig ständigt nya uttryck.
Detta sakläge inger hopp om en endräktens och rättfärdighetens
regim. Vi vilja dock icke drista oss att göra förutsägelser. Våra
vanskligheter äro oerhörda. Samhällsbandens upplösning, seder
nas förslappning under en fördärvlig politik, okunnighet om de
medborgerliga plikterna, en alltför ytlig religiös fostran, den
andliga splittringen inför lösandet av nationens stora problem,
det våldsamma undanröjandet av tusentals män, utrustade för
det fosterländska återuppbyggandets stora verk, hatet och trångsintheten, som alltid följa ett inbördeskrig i spåren, den ut
ländska ideologi, som strävar att lösgöra staten från de kristna
principerna, allt detta kommer att utgöra enorma svårigheter
vid skapandet av det nya Spanien, som skall inympas på vår
historias gamla stam och i sig upptaga dess livskraft. Men vi
hysa den förhoppningen, att vi, när det gränslösa offer, som
bringats, med all kraft fullbordats, skola återfinna vår sant fos
terländska anda. Den skall åter uppfylla oss, när vår lagstift
ning helt behärskas av kristendomens ande i kultur, i moral,
i social rättfärdighet och i den dyrkan och ära, som Gud till
kommer. När Spanien åter sätter Gud främst, då skall det
också gå Spanien väl.
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V III. Bemötande av kritik.
Denna rundskrivelse skulle icke helt fylla sitt ändamål, äre
vördiga bröder, om vi icke däri bemötte en del anmärkningar,
som i utlandet riktats mot Kyrkan i Spanien.
Man har anklagat Kyrkan för att ha bekämpat en folkrörelse
och förskansat sig inom sina tempel, och man tror att kyrkor
nas ödeläggelse och morden på prästerna varit en följd av detta.
V i svara: Nej. Angreppen på kyrkliga institutioner kommo
plötsligt och nästan samtidigt i alla trakter och sammanföllo
med massmorden på prästerna. Kyrkorna brändes ned, eme
dan de voro Guds hus, och prästerna offrades, emedan de voro
Guds tjänare. Det finns många bevis härpå. Kyrkan var icke
aggressiv. Hon har framför allt verkat för folkets bästa, i det
hon utbredde sin lära och främjade social rättvisa. Kyrkan har
i de trakter, där den anarkistiska kommunismen härskade, bli
vit ett oskyldigt och värnlöst offer.
Man frågar oss från utlandet, om det är sant, att Kyrkan i
Spanien äger en tredjedel av landets jord, och att folket rest
sig för att befria sig från detta tryck. Denna anklagelse är
helt enkelt löjlig. Kyrkan ägde icke mer än några obetydliga
jordlotter, prästgårdar och skolor, och även av dessa hade sta
ten på sista tiden beslagtagit en del. Allt vad Kyrkan äger i
Spanien räcker icke till att fylla fjärdedelen av hennes behov,
och detta användes till att uppehålla hennes heligaste funktio
ner. Man anklagar Kyrkan för partiskhet och oförsiktighet, då
hon blandade sig i den strid, som splittrade landet. V i svara:
Kyrkan har alltid ställt sig på rättfärdighetens och fredens sida,
och hon har vid alla tillfällen samverkat med statsmakterna
till det allmänna bästa. Kyrkan har icke allierat sig med någon,
varken personer, partier eller riktningar. I sin ställning över
allting och alla har hon uppfyllt sin plikt att uppfostra och
förmana till kärlek, och det smärtade henne djupt att se sig
förnekad och förföljd av så många förvillade söner. Vi hän
visa till talrika fakta och skrifter, som styrka detta.
Man säger att detta inbördeskrig är en klasskamp, och att
Kyrkan ställt sig på de förmögnas sida. Den som känner till
detta krigs orsaker och karaktär, vet att detta icke är sant.
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Kyrkan har i stället, när hon sett brister i uppfyllandet av rätt
färdighetens och kärlekens plikter, varit den första att höja
sin röst; men i själva verket var också arbetarklassen redan
starkt skyddad genom lagar, och landet hade redan kommit ett
gott stycke på väg till en bättre fördelning av rikedomarna.
Klasskampen är i andra länder intensivare än i Spanien. Just
i Spanien har en stor del av de fattigaste landsändarna befriat
sig från det förfärliga kriget, i motsats till de delar av landet,
där folket levde i större välstånd. Man må ej heller glömma
vår framstegsvänliga sociala lagstiftning och våra blomstrande
välgörenhetsinrättningar och institutioner av rent spanskt och
urkristligt ursprung. Folket bländades av ouppfyllbara löften,
som icke blott voro oförenliga med vårt lands ekonomiska liv,
utan som även omöjligt hade kunnat uppfyllas i länder med
bättre ekonomi. Därav kommer sig å ena sidan välståndet i
de oberörda delarna och å andra sidan den nöd, som redan härs
kar under det kommunistiska väldet.
Man säger, att spanska kriget icke är annat än en episod i
den internationella striden mellan demokrati och diktatur —
den nationella rörelsens seger skulle innebära landets slaveri
under staten. En utländsk tidning skriver, att Kyrkan i Spanien,
ställd inför valet mellan förföljelse från Madrid-regeringens
sida eller slaveri under en statsmakt, som heller icke den har
något med kristendom att göra, har valt slaveriet. Men detta
var icke hennes dilemma. Hotad av fullständig undergång, så
som i de av kommunismen behärskade landsdelarna, kände K y r
kan sig skyddad av en makt, som hittills garanterat de grund
läggande sociala principerna, men Kyrkan har därmed icke tagit
ställning till denna makts politiska program.
Vad framtiden angår, kunna vi ju ej förutsäga, vad som kom
mer att ske, när striden är slut. V i vilja blott ännu en gång
betona, att kriget icke började för att upprätta ett autokratiskt
herravälde över en förödmjukad nation, utan för att den natio
nella andan måtte återupplivas i och med det gamla statsskicket
med forna tiders kristna kraft och frihet. V i förlita oss på, att
statsmännen skola vara nog kloka att icke betjäna sig av främ
mande förebilder vid skapandet av den nya spanska staten, utan
i stället ha för ögonen de förnämsta betingelserna för vårt eget
nationella liv och de gångna århundradenas traditioner. Varje
välordnat samhälle är grundat och lever på fasta grundsatser
och icke på idéer, som äro främmande för folksjälen. Livet är
starkare än programmen, och en klok statsman uppställer inga
program, som skulle våldföra sig på landets innersta väsen. Vi
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skulle vara de första att beklaga, om parlamentets ansvarslösa
autokrati skulle ersättas med en ännu sämre, rotlös statsdiktatur.
V i hysa grundade förhoppningar, att det icke skall bliva så. Det
som i dessa ytterst allvarliga ögonblick räddat Spanien var just
bärkraften av de sekelgamla grundsatser, som format vårt liv,
och även det faktum, att en stor del av landet rest sig för att
försvara dem. Det vore ett missgrepp att avvika från landets
andliga utvecklingslinje, och det är icke troligt, att så kommer
att ske.
Man tillskriver den nationella rörelsens ledare liknande för
brytelser, som de av folkfronten begångna. »Den vita hären»,
läsa vi i en berömd utländsk katolsk tidskrift, »tillgriper oför
svarliga medel, mot vilka vi måste protestera. Samtliga upp
gifter visa oss, att den vita terrorn i det nationella Spanien ut
övas med alla de fasor, som känneteckna nästan alla revolutioner.
De uppnådda framgångarna synas oss ringa i jämförelse med
den anda av metodiskt organiserad grymhet, som trupperna lägga
i dagen.»
Den aktningsvärde artikelförfattaren är utomordentligt illa
underrättad. Varje krig har sina excesser, utan tvivel har också
den nationella rörelsen begått dylika, ingen kan med fullkomlig
sinnesjämvikt försvara sig mot en omänsklig fiendes vansinniga
angrepp. I det vi, i den kristna rättfärdighetens och barmhär
tighetens namn, fördöma varje excess, som kan ha blivit be
gången genom förvillelse eller av underordnade, och som sedan
systematiskt förstorats, så måste vi dock säga, att det ovan
nämnda omdömet är helt felaktigt, ty det är en enorm skillnad
mellan rättfärdighetsprinciperna och deras omsättning i prak
tiken på den ena och på den andra sidan. Man kunde snarare
säga, att folkfrontens »rättfärdighet» bildar en fasansfull serie
angrepp mot lag och rätt, mot Gud, mot samhället och mot män
niskorna. Det kan icke existera någon rättfärdighet, där man
utesluter Gud, som är grundvalen för all rätt. Att av civila och
militära skäl döda blott för att döda, förstöra blott för att för
störa, att plundra vapenlösa motståndare, det är vad man med
rätta kan påstå om den ena sidan, men som den andra blott med
orätt kan beskyllas för.
Nu ett par ord om den så bekanta och så felaktigt utlagda
baskiska nationalism, som man använt som vapen mot den na
tionella rörelsen. V i uttala vår beundran för våra baskiska brö
ders medborgerliga och religiösa dygder. Vi uttala vårt med
lidande för den stora olycka, som övergått dem och som vi be
trakta såsom vår egen, ty det är en olycka för hela vårt fädernes
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land. Vi uttala vår smärta över den förblindelse, som deras le
dare i ett allvarligt historiskt ögonblick fallit offer för. Men vi
måste även uttala vårt absoluta ogillande över att de icke lyssnat
till Kyrkans röst, ty därigenom kan påvens ord tillämpas: »För
störelseverkets sändebud, vilka i och för sig icke äro så många,
begagna sig av katolikernas oenighet och tillspetsa densamma
och uppnå slutligen, att katoliker resa sig mot katoliker. De som
medverka till att fördjupa tvedräkten mellan katolikerna inbör
des, draga därmed ett ohyggligt ansvar över sig inför Gud och
inför Kyrkan. Kommunismen är till sitt väsen fördärvlig, och
de som vilja rädda den kristna civilisationen, få icke på något
enda område samarbeta med denna rörelse.» Sanningen av dessa
påvens ord framgår därav, att ju mer de provinser, där kommu
nisterna lyckas komma till makten, utmärka sig för sin kristna
civilisations ålder och storhet, dess våldsammare manifesterar
sig där de gudlösas hat.
En vida spridd utländsk tidning påstår, att folket i Spanien
tagit avstånd från prästerna, emedan dessa söka stöd hos över
klassen, och att föräldrar icke vilja låta döpa sina barn på grund
av den höjda avgiften för sakramentets meddelande. På det
första svara vi, att de, som vid olika spanska seminarier förbe
reda sig till prästkallet, fördela sig på följande sätt: totala an
talet seminarister var år 1935: 7,401, därav 6 adliga, 11 5 med
kapital över 10,000 pesetas och 7,280 fattiga eller obemedlade.
På det senare svara vi, att före regeringsskiftet utgjorde fre
kvensen av odöpta barn till katoliker knappast 1 på 10,000; den
stipulerade avgiften är ytterst ringa och för de fattiga ingen alls.
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IX .

Slutsatser.

Ärevördiga bröder! V i avsluta nu denna redan mycket långa
skrivelse. V i bedja om Eder medkänsla inför den stora natio
nella katastrofen i Spanien, vilken berövat landet icke blott dess
lag och rätt och inre endräkt, utan även grundvalarna för sam
hällslivet; i katastrofen har också gått förlorat det »rättfärdiga
liv i Guds rike», varom Thomas av Aquino talar, och därmed
så många av den kristna civilisationens och det kristna livets
värden. Bristen på sanning och rättfärdighet inom politiska,
ekonomiska och sociala områden har bragt denna allmänna
olycka över oss. V i ha blivit dåligt styrda, ty såsom den helige
Thomas säger, Gud låter hycklaren regera, folket till straff för
dess synder.
Giv oss tillika med Edert medlidande även Edra och Edra
troendes förböner, på det vi må förstå, vad Gud med denna
prövning velat lära oss; på det vårt hemland snart må återupp
byggas och fylla den bestämmelse, som de gångna århundradena
förespått; på det att, i kraft av alla bemödanden och böner, det
må sättas en gräns för denna kommunistiska översvämning, som
går ut på att uttränga Gud och själen ur människolivet, vilka
hittills varit de kraftcentra, som upprätthållit kulturen.
Och fullborda Edert kärleksverk med att göra sanningen om
händelserna i Spanien känd. Vårt lidande fördjupas ytterligare
därigenom att det icke blir förstått, och än mer genom lögner
och falska utläggningar. Man har icke ens unnat oss hedern att
bli betraktade som offer. Rätt och förnuft ha lagts i samma våg
skål som orätt och oförnuft. Man har satt lika stor tilltro till
fräcka broschyrer, korrumperade tidningar och pliktförgäten
spansk press, som inför hela världen släpat sitt fosterlands
namn i smutsen, som till kyrkoledningens röst, till teologernas
samvetsgranna studier, eller till en autentisk framställning av
alla de fakta, vilka utgöra en skymf mot mänsklighetens histo
ria. Hjälpen oss att sprida sanningen. Dess rätt är oförytterlig,
framför allt när det gäller ett folks heder, Kyrkans ära och
världens räddning. Hjälpen oss att sprida innehållet av denna
skrivelse, övervaken den katolska pressen och den katolska pro
pagandan och rätta felaktigheterna i den indifferenta och fient
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liga propagandan. Fienden har utsått tvedräkt. Hjälpen oss att
överallt så den goda säden.
Tillåten oss ännu en förklaring. Gud vet, att vi i Kristi kär
lek älska och av hela hjärtat förlåta alla dem, som, utan att veta
vad de gjorde, tillfogade Kyrkan och det egna landet de svå
raste skador. De äro våra söner. V i bedja Gud om nåd för
dem och att se till förtjänsten av våra martyrer, de tio biskopar,
tusentals präster och katoliker, vilka förlåtande sina fiender
givit sina liv, samt till de svåra lidanden, som Spanien nu ut
står. Bedjen med oss om att hatet måtte slockna i vårt land och
själarna närma sig varandra, så att vi alla åter måtte förenas
med kärlekens band. Bären i minne våra mördade biskopar, de
tusentals präster och lekmän, som dogo blott för att de voro
Kristi utvalda stridsmän, och bedjen Herren, att han måtte låta
deras i ädelt mod gjutna blod bliva fruktbart utsäde. Det är
icke känt, att någon i lidandets kvalfullaste ögonblick vacklat i
sin tro — tusenden gåvo tvärtom de mest lysande exempel på
hjältemod. Det är en oförgänglig ära för Spanien. — Hjälpen
oss att bedja, och över Spaniens bloddränkta jord skall den
kristna endräkten som fridens sjufalt strålande båge åter välva
sig, vår Kyrka skall återuppstå i härlighet och vårt land åter
uppleva en blomstringstid.
Må Guds frid vara med oss alla, ty vi äro ju kallade till
världsfredens stora gärning, grundandet av Guds rike i världen
genom uppbyggandet av Kristi Lekamen, Kyrkan, över vilken
vi blivit satta till biskopar och herdar. V i tillskriva Eder från
Spanien, och hava därvid i minne våra hädangångna bröder och
dem, som äro borta från hemlandet, på V år Herres Jesu Kristi
dyrbara Blods fest, den i juli 1937.
ISID R O , kard. Gomå y Tomas, ärkebiskop av Toledo;
E U ST A Q U IO , kard. Ilundain y Esteban, ärkebiskop av Sevilla;
PR U D E N C IO , ärkebiskop av Valencia;
M A N U E L , ärkebiskop av Burgos;
R IG O B E R T O , ärkebiskop av Saragossa;
T O M A S, ärkebiskop av Santiago;
A U G U S T IN , ärkebiskop av Granada, apostolisk administratör
för Alméria, Guadix och Jaen;
JO S É , ärkebiskop, biskop av Majorca;
A D O LFO , biskop av Cordoba, apostolisk administratör för det
biskopliga prioratet Ciudad-Real;
A N T O N IO , biskop av Astorga;
LEO PO LD O , biskop av Madrid-Alcala;
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M A N U E L , biskop av Palencia;
EN R IQ U O , biskop av Salamanca;
V A L E N T IN , biskop av Solsona;
JU S T IN O , biskop av U rgel;
M IG U E L de los Santos, biskop av Carthagena;
F ID E L , biskop av Calahorra;
F L O R E N C IO , biskop av Orense;
R A F A E L , biskop av Lugo;
F E L I X , biskop av Tortosa;
Fr. A L B IN O , biskop av Tenerifa;
JU A N , biskop av Jaca;
JU A N , biskop av Vich;
N IC A N O R , biskop av Tarazona, apostolisk administratör för
Tudela;
JO S É , biskop av Santander;
F E L IC IA N O , biskop av Placensia;
A N TO N IO , biskop av Chersonese på Creta, apostolisk admi
nistratör för Ivice;
LU C IA N O , biskop av Segovia;
M A N U E L , biskop av Curio, apostolisk administratör för
Ciudad-Rodrigo;
M A N U E L , biskop av Zamora;
L IN O , biskop av Huesca;
A N TO N IO , biskop av T uy;
JO S É -M A R IA , biskop av Bajadoz;
JO S É , biskop av Gerona;
JU S T O , biskop av Oviedo;
Fr. F R A N C IS C O , biskop av Coria;
B E N JA M IN , biskop av Mondonedo;
T O M A S, biskop av Osma;
Fr. A N SE L M O , biskop av Teruel-Albarracin;
SA N T O S, biskop av A vila;
B A L B IN O , biskop av Malaga;
M A R C E L IN O , biskop av Pampeluna;
A N TO N IO , biskop på Kanarieöarna;
Hilario Yaben, Domkapitlets i Sigiienza preses;
Eugenio Domaica, Domkapitlets i Cadix preses;
Emilio F. Garcia, Domkapitlets i Ceuta preses;
Fernando Alvarez, Domkapitlets i Léon preses ;
José Zurita, Domkapitlets i Valladolid preses.
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