
"''f i:1
, tu.

'.tr&l'j' Jt.*eS
\.: .Y
\f- .r ql

"6-t:.-

rnr[lsr I llsrRlIT

INNEHALL

inciuc po

"Missfijrstind." Av A. Meyer.

Nonni rejser omkring Jorden. Av ton Svensson'

I)sdsstraffen. Av A. Menzinger'

Fiirverkligad kristen tro. Av A' Erb'

Rysslands siste latinske metropolit. Av D, O. S.

Frin Credos torn: Fijr fredens sak. Den tyska Protestantismens nu-

varandc ldge. Fritinkarnas virldsunion. En bok om Pius XII'
Sociala strlvanden i Holland.

SEPTEMBER T989 N:n 9



ber alla medarbetare

h uvu d red akt6 ren s

S:T PERSGATAN 8

att observera

nya adress:

A, UPPSALA.

Virva nya prenumeranter och vinner et Credo.

Vi skola
adresser.

Cse0o
Katolsfi. Tlilsfrlr'lft.

Redaktionen:
Huaudredahtdr oclt redahttir f 6r Szterige: Fil. o. teol. doktor P. J. G e r-

I a c h, S:t Persgatan 8 A, Uppsala. Tel. 3543.
Redakthr ft;r Danrnark: Pater A. Menzinger S. J., Stenosgade 4,

Kiibenhavn.
Reda\tlr. fAr^ Finland: Fil. Mag. Jarl G all€n, Liinnrotsgatan j,

Helsingfors.
Redaktiir !6r Island; Pater J. Gunnarsson, Reykjavik.
Redakt_i)r l9r Nor-gq Monsignore doktor K. F; e I s t r u p, Kirkegaten !i

Kristiansand S.

Redaktiir !,6r "Frdn Cred,os torn": Haverichef E. Sandqvist, Kata-
. rina Bangata 71, Stockholm.

Ansvarig utgivarei Monsignore B. D. Assarsson, Munkavlgen,
Hlilsingborg

Expeditionen:
NORRA SMEDJEGATAN 24, STOCKHOLM C. POSTGIROKONTO l{.zr 77876.

Postfack rzzz. Stockholm 16.

Credo kostar fiir helir kr. ro: -, ftjr halv&r hr. y: - och fiir kvartal
kr. z: yo. Liisnummerpris kr. r: -.

Prenumeration kan skc fl alla postanstalter i riket samt hos Expeditionen.

Redaktionen

girna sflnda ett provnummer till av Eder uppgivna



I

"MISSFoRsTAND."
AKTUELLA REFLEKTIONER.

rrris.eter ett enda stort missfijrstnnd, m&ste helt enkelt vara det. Eljest
A. ,o;r. vi ju tvung na att siga: Ondskan har som en syndaflod svd.m-

mar ijver alla briddar. Lit oss di hellre acceptera.kriget som missfijr-

stnnd, som en brist pi intelligens, som en ofiirmnga hos minniskor att

kunna fiirst& varandra.
,,Aro mlnnen di verkligen si fiiga intelligenta, att de inte kunna giira

upp sinsemellan om nl,gra fE" kvadratmil land utan att sliss och dirmed

dr"ga hurrg.r och el6nde, dijd'och f$rdlrv 6ver oss och vira barn?" ytt-

radJ nyligen en kvinna, varp1. en annan replikerade: "Det dr icke alls

.t, ,ry.k. land, det riir sig om' utan deras s. k. Ira, och se d3" tappa de

alldeles koncepterna och all heder och redlighet".

Detta var kanske att se problemet en smula ytligt, men replikerna inne-

hilla onekligen mycket av sanning. I ett krig segrar visserligen den star-

kare - om icke F{erren Gud pi sitt eget alltid fijr oss outgrundliga sitt
ingriper - men i allminhet och filosofiskt sett 'd,r det lika sannolikt att

den ivagare, alltsi den besegrade, hade riitten p& sin sida'

Men om makten och vildet triumfera och rltten fiiriidmjukas, finns

det di nigot fiirnuft, nigon mening dlri? Ja, varfiir visa minnen icke

mer intelligens eller atminstone nigot fiirnuft? Kanske roten till det onda

dr att stjka i ett djupare, ett mijrkare skikt? '

Det var dock icke det nu pigEende kriget och dess missfiirstind, som

dessa rader skulle behandla. Det 1r blott sn, att dagens hlndelser s& bru-

talt och oavvisligt trlnga sig pi en, att de bliva liksom en aktuell illustra-

tion till det stridens och sijndringens problem, vars "oliisthet" och synbar-

ligen fdr tillfillet verkliga oliislighet just under dessa dagar djupare och

intensivare in eljest ftir varje uppriktig kristen miste klnnas som en tra-

gisk olycka och en brlnnande skam.

Om hela kristenheten i detta nu stode samlad i en lika levande som

enig och dlrigenom stark kyrka, di skulle kristlig tanke och kristlig kdrlek

onekligen ha ett helt annat inflytande dven pi det virldsliga planet 6n

nu, en sidan kristenhet skulle kunna arbeta med stijrre framging fiir
undanriijande av mellanfolkliga missuppfattningar och konflikter.

o Gud i himmelen, varfijr tager Du icke sijndringens olycka och skam

ifrin din kristenher? Aro vi si onda, att Du icke kan fcirbarma Dig
iiver oss? Ar just scindringen, "haeresis", en si stor synd, synden mot den

Helige Ande, sn att fijr denna vir stora synds skull vlrlden ligger i ondo
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och olycka? Ar det kanske vi kristna mycket mera 6n "de andra" som

infcir Dig bira skulden? O FIerre, om Du i Din miskund ville giva oss

nigot svar pl vltr friga, n&gon klarhet, nngon trdst?
Kanske vilgavi tlnka, att even kristenhetens s6ndring ir ett enda stort

missfijrstind, att det hela i grunden icke s& mycket ir ondska och synd
som svaghet, bristfullhet och tragisk ofiirm&ga att lijsa en iivermlnskligt
stor uppgift, nimligen den att samla detta myller av mlnskliga varelser
till en barnaskara i kamp mot ondskans makt i den sanna trons gemen-
skap och med det ldlaste och hdgsta av alla syften: sjllvfullkomning, ja
sjllvhelgelse till pris och dra fijr den evige Fadern genom Kristus vir Herre.

Ja sannerligen, uppgiften ir si stor, syftet s& hcigt, att det egentligen
d"r rd,.tt. fiirstleligt, att vi mlnniskor ha lyckats si diligt dlrmed. Men Ir
icke kristendomen och den kristna uppenbarelsen, dr icke Kyrkan och
Kyrkans liv ett Guds verk mycket mera In mlnniskors? Huru kan ett
Guds verk misslyckas? Kan Gud misslyckas? Nej. Gud kan icke miss-
lyckas, men Herren Gud har vl"gat att giva sitt verk i mlnniskornas hin-
der, och dir miste ett sidant verk ovillkorligen liipa minskliga risker.
Och sannerligen har detta hirliga Guds verk, den heliga Kyrkan, tagit
skada genom minniskors iverkan. Men forinta Guds verk kan mlnni-
skan lyckligtvis aldrig. Det dr en tr6st. Huru skulle eljest nigon min-
niska kunna vEga att l:igga hand vid Guds verk? Och hlr biirja vi genom
vlra egna fr&gor fi svar pn huvudfr&gan. Ty en sak ir s5ker, det miste
vi framfcir allt g6ra klart f6r oss och fi vi aldrig gl6mma, denna sanning
fEr icke av nigot skymmas fiir vnr sjll: Kyrkans enhet dr ett faktum,
ett ovedersigligt, evigt ofiirlnderligt faktum. Alla kristna kunna lltt inse

det, stldse glddjas 6ver det, ingen kristen kan fcirneka det.

Trots kristenhetens siindring 1r Kyrkans enhet ett faktum. Varfijr?
Kyrkan 5r en, dlrfcir att Kristus dr en, Kristi Kyrka ar en enda, enig
och helig Kyrka, emedan Jesus Kristus 1r Kyrkans huvud. Kyrkan Ir
ingenting utan Honom. Han ir mer dn Kyrkan, han, Jungfru Marias Son,

Guds Son har stiftat Kyrkan, han har givit sitt blod fijr henne, han dr
hennes verkliga liv, han som lever och regerar med Gud Fadern och den
Helige Ande, en Gud. Ovan all mlnsklig bricklighet dr Han Kyrkans
oftjrst6rbara enhet. Kyrkans enhet d.r ett faktum i Kristus.

Detta kan synas vara en platonisk tanke, utan all praktisk betydelse.
Men s& ir icke fallet. Varje realitet, om in osynlig, om 5n fartbar endast
med ideernas hjdlp, ir av reel betydelse. Alla kristna, som andlktigt
bedja sitt Fader Vir pi sina olika sprik, d.ro p3" nigot sitt enade med
varandra i Kristus; alla kristna som ira Kristi kors och taga sin tillflykt
till Kristi kors, ha Kristi kors till stav och styrka, bilda en verklig gemen-
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"Missf iirstEnd.'

skap, ilskad av Fadern ftjr Sonens skull. Denna sanning fcirpliktar oss

till aktning f6r och klrlek till varandra. Ar d& denna trons och bijnens

gemenskap i Kristus identisk med Kristi Kyrka? Nej, icke en gnng kon-

lrrr..rr. Men vi vilja i denna srund, i denna stridens och sijndringens tid,

,iika efter en av alla erklnd, oomtvistlig sanning, som kan vara en absolut

sdker trdstegrund fijr oss. Huru det in mi ha fiirhillit sig vid scindring-

arnas, heresiernas uppkomst, sikert dt, att s6ndringens fortbestnnd i vnr

tid visentligen beror pi missfiirstind; den ena kristna konfessionen fij'r-

sdr verkligen icke, vad den andra innerst inne menar. Ja, man kunde

frestas att siga: s& som de kyrkliga fijrhillandena utvecklat sig 6ro tusen-

tals, ja miljontals bekinnare av kristen tro i sina samveten fiirpliktade

att framhirda i skilda konfessioner, allts& i siindringen, fiirpliktade dir-
till av trohet emot F{erren Jesus Kristus, dlrfcir att de av nigot "miss-

fijrstind" tro sig i sitt samvete yara tvungna a$, gA just denna frils-
ningens vig. Men Fadern i himmelen ser denna hjirtats trohet mot hans

2ilskade Son, och llskar dlrfiir dessa hjirtan i trots av missfijrstindet i
tankarna. Ja, vi miste 1;ara $veftygade om, att den synliga Kyrkans slut-

liga enhet icke kan befordras p& ett bdttre sitt 5n Senom att varje god

kristen med absolut trohet emot Kristus gir den vig, hans samvete visar

honom. Alla dessa kristna skola en ging med glad fiirvining se,huru ndra de

i Kristus ha stitt den medkristna, som de f6r sanningens skull ha trott sig

niidsakade att bekimpa; de skola besanna S:t Augustini klassiska ord: "Du
frjrmenade dig hata en fiende, du hatade en broder, men visste det icke".

De sisra orden &terf6ra oss till ingressens tankar: Kriget ir ett enda

stort missfijrstind. Den verkligt kristne bevarar sitt hjirta trots allt fritt
frin bitterhet. FIan f<irdcimer icke, heller icke de ansvariga ledarna, stats-

mlnnen. Si llnge vi blott kunna, tvingar oss klrleken att antaga, att
var och en pi sitt hill, ut frin sina fijrutsdttningar och med sin begrdn-,

sade mlnskliga fcirmiga har velat vilja det rltta och blott med tungt

hjirta tagit ansvarer fijr det sista steget pi sig. M& Gud dtima, han

dcjmer rittfirdigt.
Men soldate rna p& ijmse sidor om grlnsen, menige man sivll som offi-

cerafe, kdmpa med bl<jdande sir och hjirta intill dijden i lydnad mot

sin iiverhet, i trohet mot sin ed att fijrsvara hem och fosterland, sin frihet

och sina barns framtid. Soldaten fijrst&r innerst inne att mannen' som

srar emot honom p& andra sidan, stflr ddr med samma tanke och med

samma uppriktighet. Aro de bida kristna, di enas de i samma Fader vir,
som de med bdvande lippar bedja, di se de bnda diiden i ansiktet med

tanken pi det Kristi kors, pn vilket I(ristus iterlijst dem bida; dlt flrr
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Jon Svensson (Nonni) S. J.

Augustini ord en annan klang: han hatade icke, ty han visste, att den
andre var en broder, vlrd att ilskas.

Och om krigets ohygglighet genom denna reflektion framtrlder innu
bjd.rrare, dl det dr ett krig mellan brtider, si ligger dock dven en absolut
hillfast tr6st i vissheten om, att alla rdtrfdrdigas sjilar iro i Guds hand,
i en och samme evige Faders allsmdktiga hand.

Om alla vi kristna i sanning och irlighet sijkte Guds rike och vir egen

helgelse,skulle med synden iven allt missforstind tagas ifrin oss,striden och
siindringen fijrsvinna och en enig och heligKyrka varda i samme virHerre.

Men v8r hiigste Flerre vintar tydligen dnnu den stund, dZ var och en
giir sin Plikt' 

P. A. Meyer.

NONNI REJSER OMKRING JORDEN.
T) ater Jon Svensson S. J. er kendt s^a at. sige i hele Verden - mindst
I maaske i Skandinavien. Folk kender ham dog ikke saa meget ved
hans rigtige Navn, men mest som Nonni. Det er hans Drengenavn og
Titlen paa hans forste Bog. Ved sine Bager og sin levende Fortrllekunst
har Nonni erobret sig en Plads i utallige Fljerter, baade unge og gamle.

Af hans Bager, som er oversat til 3o Sprog, er omtrent 5 Millioner Eksem-
plarer solgt.

I Lars Eskelands Bog "Skimt" (Oslo 1939) findes (Side rc7-t3r) et
helt Kapitel om "Pater Jbn Sveinsson", som giver god Besked om Man-
den. Det folgende er da et Udtog af Lars Eskelands Fremstilling.

Jon Svensson er fsdt den 16. November t857 paa Gaarden Modruvol-
lum, ikke langt fra Akureyri, Island. Hjemmet var fattigt. Faderen
maatte opgive Gaarden og flyttede med sin Hustru og sine fire Bsrn til
Akureyri, hvor han levede som Privatlerer. Ofte baade fros og sultede
de allesammen. t869 dade Faderen. Moderen opgav ikke. Hun var
en usedvanlig Kvinde. Nonni vilde til Sss som Skibsdreng. Det tillod
Moderen ikke. Naar han snskede noget for Alvor, sagde hun til Drengen,
skulde han blot bede Gud derom hver eneste Dag, saa vilde det nok foje
sig. Og Nonni bad nu hver eneste Aften Gud om at komme paa Lang-
fart. En Dag var Nonni og hans Broder Manni ude at fiske i Afjorden.
Strommen tog dem og farte dem ud i det aabne Hav. Natten faldt paa
med iskold Taage. Trxtte og sultne bad de deres Aftenbon og lovede
Gud, at de vilde vie sig til hans Tjeneste, dersom de blev reddet. Manni
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Nonni rejser omkring Jorden.

lagde sig og sov ind. I Drsmme saa han en Mand komme til sig. Det

var den hellige Frans Xaver, som Drengene havde last om hjemme. I{an
forte Manni til en stor By og en vrldig stor Kirke. Det var Peterskirken

i Rom. Der stod Jesus paa Hajaltret. Han steg ned og tog Manni i sin

Favn. Da vaagnede Manni og raabte: "Nu er jeg vis paa, at Gud vil
sende os Hjxlp". Straks derefter harte de en Skibsflojte og blev bjxrget
af et fransk Krigsskib.

I fi7o kom der Brev til Moderen, Sigridur Jonsdottir, fra den katholske

Prast i Reykjavik, en Franskmand ved Navn J. B. Boudoin: En fransk

Greve de Foresta fra Avignon, der havde besogt Island, vilde vise sin

Sympati for Folket paa Sagaoen ved at bekoste Skolegangen i et fransk

Gymnasium for to islandske Drenge i rz Aars Alderen. Efter endt Skole-

gang skulde det staa dem frit enten at vende tilbage til Island eller blive

i Frankrig. Prrsten spurgte Moderen, om hun vilde lade sin rldste Son

rejse. I saa Fald skulde han rejse til Kzbenhavn til den apostoliske Prr-
fekt Griider, der saa vilde vrre Drengen behjelpelig med at komme til
Frankrig. Moderen overlod Afgorelsen til Nonni. Valget faldt ham sv€rt.
Men var dette ikke netop'det, han hver Aften havde bedt Gud om?

Moderen forstod, at det sandsynligvis vilde fare til, at hendes Son vilde
blive Katholik. Hun raadfsrte sig med sin Prast. Denne mente, at man

ikke kunde andet end se Guds. Finger i alt dette. Hvad Katholicismen
angaar, sagde han, at den var renere og sterkere Kristendom end Luthers:'

Ganske vist havde der varet megen Fordervelse i Kirken, da Luther

kom; men nu rrar det anderledes. Kirken havde renset sig selv langt

bedre, end Luther og de avige Reformatorer havde kunnet gote det.

Saa onskede han Drengen og hans Moder alt godt. Til Afsked gav Mo-

deren Nonni en Seddel med gode Formaninger med, bl. a. "Lad aldrig

ve re med at bede din Morgen- og Af tenb an. T ag dig en lille Stund hver

eneste Aften for at se tilbage paa Dagen, som er gaet, saa du kan faa at

vide, hvad Vej du frrdes paa".

Efter en stormfuld Overfart kom Nonni til Kobenhavn netop paa

samme Tid, da den tysk-franske Krig var brudt ud. Et helt Aar maatte

Nonni blive i Kobenhavn. FIan benyttede Ventetiden til at gaa i den

katholske Skt. Knuds Skole, der lige var blevet aabnet. r87r gik det saa

videre til Frankrig. Nonni blev Elev paa Jesuiternes Kolleg i Amiens.

Han trivedes godt paa Skolen og havde kun det Anske, at hans Broder

Manni ogsaa skulde komme til Frankrig. Tre Aar efter kom Manni

virkelig til Amiens. Nu huskede de det Lofte som de engang havde af-

lagt paa Saen. De blev begge to Katholiker og indtraadrc efter endt

Skolegang i Jesu Selskab. Manni dode som ung 1885 i Lilge; Nonni kom
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1883 til Danmark og blev Lrrer ved Skt. Andreaskollegiet og senere ved

Skt. Knuds Skole. FIan studerede Theologi i England og kom som Pr€st

tilbage til Skt. Andreraskollegiet.
I Midten af goerne begyndte han saa smaat at skrive. Men det blev

der ikke rigtig Tid til, og rask var han heller ikke. I rgrz blev han sendt

til Tyskland, hvor han fik lettere Arbejde. Da begyndte han at skrive

for Alvor, den ene Bog efter den anden, mest Fortrllinger fra Barndoms-

tiden. Ingen ringere end Paul Bourget har givet hans Forfattervirksom-
hed de bedste Lovord. "Han maa have faaet sin mesterlige Fortrlle-
kunst i Vuggegave", mener han. Naar Svensson ikke helt kommer paa

Hajde med den berorhte islandske Fortellekunst, skyldes det, at han har

faaer nrsten hele sin Opdragelse i Udlandet, og at han har maattet skrive

sine Boger paa Tysk, et Sprog, som ikke er stobt og formet i Overens-

stemmelse med norron Fortrllekunst. Men man maa undres over, hvor
skinnende klart alle Barndomsminder staar i hans Hukommelse, og hvor-
ledes han kan finde barnlig Glrde ved alt. FIan selv mener' det kom

sig af, at hans Liv paa Island saa brat fik Ende. Barndomstiden er noget

for sig selv i hans Liv, mere end for andre. I ry3o saa Svensson for
forste Gang sin Fodeo igen, indbudt af Rigsstyret til at overv€re rooo

Aarsfesten for Altingets Grundkggelse. Nonni er n€sten stadig paa Rejse.

Men for to Aar siden begav den Soaarigg sig paa sin hngste Rejse: Jor-
den rundt til "'Japan. Derom vil vi hore ham selv.

Min "lordomsejling"! Ja, jrg maa tilstaa, den er den stsrste af alle

Rejser, som jeg nogensinde har gjort i mit Liv. Den varede ikke mindre
end to Aar.

Hvor er jeg da rejst hen? Jeg har gjort najagtig det samme som Jules
Verne, som jeg for mere end 6o Aar siden personligt lerte at kende i
Amiens. Det vil sige, jeg har gjort en Rejse Jorden rundt - ja virkelig
hele Jordkloden rundt. Dog har jeg ikke gjort den paa "8o Dogn", som

min Ven Jules Verne, men med "8o Aar".
Det store Flastvrrk, som Jules Verne havde, vilde ikke have behaget

mig. Jeg vilde tvrrtimod gore min Verdensrejse i al Ro og Mag. J.g
vilde se mig om hos de Folkeslag og i de Lande, jeg drog igennem for
siden at kunne fortrlle mine Rejseindtryk til mine Venner.

Saa sejlede jeg da fra det europriske Kontinent til England. En kort
Tid blev jeg i London, for at se lidt n€rmere paa denne det britdske
Verdensriges Hovedstad. Fra London gik det saa videre til Southampton;

thi derfra plejer at udgaa de store Dampere over den atlantiske Ocean

til Nordamerika. Paa den pragtfulde engelske Damper "Berengaria" paa
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5zo-oo Tons sejlede j.g i i Dogn over den srore Darn til New York. Fsr

Verdenskrigen hed "Berengaria" "Imperator"l den var blevet bygget af

Tyskerne. Men ved Fredsslutningen maatte de udlevere det pragtfulde

Skib til Englanderne.
Ankommet til New York drog jeg til det bekendte amerikanske uni-

versitet Fordham og boede der i fire Maaneder. Derfra vilde jeg nemlig

studere og iagttage denne Krmpeby saavel som andre amerikanske Byer

i Nerheden. Endelig efter fire Maaneders Forlsb rejste jeg videre til
Kalifornien, korrc altsaa tvrrs igennem de Forenede Stater til det Stille

ocean. Jeg valgte dog ikke den direkte vej gennem det valdige ameri-

kanske Kontinent. Jeg gjorde'en lille omvej over Kanada. Thi der bor

henved 4oooo af mine islandske Landsmend, ogsaa Medlemmer af min

Familie. I vinnipeg lever min Broder med Born og Borneborn. Derfra

rejste jeg videre over Denver til San Francisco i Kalifornien.
paa vejen derhen havde jeg den sjrldne, dog ikke misundelsesvxrdige

"Lykke" at opleve en Jernbaneulykke midt om Natten. Men jeg som

ograa alle andre, jeg rejste med, slap derfra med Forskrrkkelsen. Blot

blev vi nodt til at faste et helt Dagn, da Spisevognen med alle Levneds-

midler laa knust, og der vidt og bredt ikke var noget spiseligt at opdrive.

Midt om Vinteren ankom jeg i San Francisco. D6r ved Kysten af

det uhyre Stille ocean opholdt i.g -ig et Par Maaneder og boede i de

dervrrende Jesuiters smukke Universitet. I,'Kalifornien havde jeg en

Oplevelse, der viste mig Godheden og Menneskevenligheden af Befolk-

ningen d6r. Jeg blev nemlig pludselig syg og maatte holde sengen. Mine

V.nner lod mig ufortovet overfore til et stort, Pragtfuldt Hospital, som

ledes af katholske Ordenssostre. Jeg blev plejet med den storste Omhu.

Efter tre Ugers Forlob var jeg fuldstrndig rask igen. Inden jeg forlod

Sygehuset, skulde jeg betale Regningen: 5 Dollar pr. Dag, altsaa alt i alt

henved rooDollars. Jeg bad Forstanderinden om Regningen. "Men ogsaa vi
har noget at bede Dem om", svarede hun. "Vil De ikke v&re saa venlig

at holde et Foredrag for os, inden De forlader os?" "selvfolgelig, med

Fornojelse." Et Ojeblik derefter befandt jeg mig i Husets store F{al, der

var propfuld af Sostre og Sygeplejersker. Efrer Foredraget paastod For-

stanJerinden, at min Regning var betalt. . . ! Nu var det Legen, der

skulde betales endnu. Jeg gik til ham. "Hr. Doktor, jeg kommer for
Regningen." "Regningen, ak ia. . .. Men ogsaa jeg har en Bon til Dem'

Her har jeg nogle Flasker rsd Boideaux. Det er Sygevin, den vil be-

komme Dem overordentligt vel . . ." Der var intet at gore. Dermed var

ogsaa denne Regning "betalt". Og ved alt dette var 1eg dog et vild-
fremmed Menneske for disse Kaliforniere.
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Efter at jeg var kommet helt til Fl€gterne igen, gik jeg i San Franciscos
Flavn om Bord i en pragtfuld japansk Damper, der hed "Chichibu maru".
Den skulde bringe mig til Yokohama. Den lange Fart over det Stille
Ocean var over alle Maader vidunderlig. Vi standsede kun en Gang og
det i Honolulu i fem Timer. Honolulu er er sandr Paradis, der ikke
kender nogen Vinter, men har evig Sommer. En Biltur under kyndig
Ledelse af en flink, japansk Forer lod mig se mange smukke Ting. Saa
gik Rejsen videre til Japan.

Vor Damper var stadig omgivet, ikke af de srdvanlige hvide Maager,
men af krmpestore, ravnsorte Albatrosser. I store Skarer svrrmede de
omkring Skibet og forlod os forst to Dogn far vor Ankomst ril Japan.
Deres Jagtomr4ade er det aabne Hav, langt borte f.ra alt Land. De af-
lsstes af snehvide Maager, der fulgte os til Japan.

Nu endelig havde jeg naaet "solopgangens Land", Zstasiens Vidunder-
land, det herlige Japan. I et pragtfuldt Jernbanetog korte jeg uden Op-
hold fra Yokohama til Tokio, Japans krmpestore Hovedstad, nrstefrer
New York og London Verdens tredjestorste By. Et helt Aar blev jeg
her, i Jesuiternes herlige Sofia-Universitet. Jeg gjorde mange Rejser, paa
Kryds og tvrrs gennem Landet, besogte mange Byer, holdt mange Fore-
drag rundt omkring i Skoler, i Foreninger og ved Moder af al Art. Snart
skulde jeg tale Tysk, snart Fransk eller;Engelsk, i Reglen med en euro-
pr-isk eller japansk Tolk som Hjrlp. Mine Tilhorer var Voksne og
mandlig og kvindelig Ungdom fra alle de saakaldte "Gakuen", d. v. s.

Kollegier eller Skoler, som stadig nye Indbydelser kaldte mig til.
Engang blev jeg endog inbudr til at tale i det "Kejserlige Universitet"

i Tokio. Indbydelsen udgik fra den hajla,rde Professor Sanki lchikawa,
som der er Professor i Engelsk og - ril min Overraskelse - i mit eget
kere islandske Modersmaal og dets Literatur! Man tenke sig min Glade,
da jeg erfarede, at endog mit rldgamle, klassiske islandske Sprog holdes
i Ere blandt Japans Lxrde. Jeg blev nasten i tre Timer hos den elsk-
verdige Professor Ichikawa og hans Studenter og skulde ikke blot lrse
op og overs€tte af Eddaen, men ogsaa holde et lille Foredrag om mit
Modersmaal og dets Literatur.

Japan kaldes Bornenes Paradis. Men de japanske Born gar nu ogsaa
ved deres Naturlighed og Venlighed et godt Indtryk paa enhver Frem-
med. De vokser op i langt storre Frihed end hos os i Europa; deres meget
storre Selvstrndighed er da ogsaa sxrlig paafaldende for os Europeere.

Jeg holdt engang et Foredrag i en af Tokios srore Teatersale. Da jeg var
fxrdig, satte jeg mig ned midt blandt Tilhorerne; thi der skulde endnu
foregaa noget paa Scenen. Rundt omkring mig sad Hundreder af mindre
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og steftf e Bsrn i deres allerk€reste, farverige, japanske Silkekfuder. Men

hvor blev jeg ikke forbavset, da ganske smaa Drenge og Piger kom hen

til mig for at tilbyde mig af deres ssde Sager.

En anden Gang overvxrede jeg sondagsgudstjenesten i et lille Kapel.

I Benken foran mig knalede en japansk Moder med sin lille Dreng paa

tre eller fire Aar. Paa engang rejser den lille Purk sig ganske roligt og

besindigt og tripper paa sine smaa, endnu noget usikre Ben op gennem

Midtergangen. Derfra gik han, stadig meget forsigtigt, fungere fremefter,

idet han nojagtigt iagttog alt, hvad der var paa hans vej. Da han ende-.

lig var naaer frem til Koret, gav han sig megen Tid til at se paa Altret
og Pr*rt.r,. Derpaa gik han'langs med den anden Side af Midtergangen

langsomt og stadig iagttagende tilbage til Moderen, hvor han efter endt

Opdaelsesrejse igen fatte sig ned paa Brnken.-En 
and.r, Gang, ogsaa midt under Gudstjenesten, lod der, mens alle

bad stille og andrgtigt i Kapellet, pludseligt en smuk, sart Barnestemme.

Det var igen en lille japansk Knrgt, der paa engang ganske sagte gav sig

til at synge en smuk Sang. Det faldt ingen ind, at hindre Drengen i det;

man lod ham bare synge. En Sondag skete der i samme Kapel, medens

, n japansk Prrst prrkede, folgende. Prcdikanten talte om Bonnen og

sagde blandt andet: "Vi maa vrre flittigere til at bede 'Fadervor'." Ikke
,"" ,rr"rt han havde sagt det' begyndte p^a en Gang et maaske fire Aar
gammelt Barn med foldede F{rnder at bede hojt "Fadervor". Predi-

kanten gjorde et Ojebliks Ophold og raabte venlig ned til Barnet fra
Predikestolen: "Men nu, kere Barn, maa du vere stille og rolig". Barnet

lod sig dog ikke bringe ud af Fatningen, men svarede ganske hojt: "Men

hvorfor dog?" Forst Moderen fik det lempeligt til at vrre stille igen.

Jeg kom ofte sammen med japanske Bsrn. Thi paa mine mange Rejser

gennem Japan skulde jeg Gang paa Gang holde Foredrag i Kollegier, og

i store og smaa Skoler. Da plejede Bornene at omringe mig for at sludre

med mig. Men paa Grund af Sproget blev det i Reglen ikke til rer meget

med Samtalen. Men de japanske,Bsrns Venlighed og Elskvrrdighed og

Munterhed blev jeg dog altid glad for.
Og da jeg i Kobe gik om Bord i den japanske Damper, der gennem

det kinesiske, indiske og rode Hav skulde bringe mig hjem til Europa,

raabte fra Kajen Hundreder af japanske Bsrn en god halv Time lang

deres sidste Afskedshilsener til mig.

Jon Svensson (Nonni) S. l.
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vergang der sker en grufuld Forbrydelse, blusser Debatten om Dsds-

,rruff* op. Saaledes ogsaa nu i Anledning af det nylig paa den

lille Gurli forivede Lystmord. I gamle Dage herskede der fuld Over-

ensstemmelse m. H. t. Dodsstraffens Berettigelse; kun den ogsaa ellers for

sine Srrsrandpunkter kendte Tertullian (f zzz) havde Betrnkeligheder ved

den. Den moerne Debat om Dodsstraffen begynder med Cesare Beccaria

ll tzg} og farte lige ind i Problemet.

Beccarias Bevisfsrelse mod Dadsstraffen har som Forudsetning Rous-

seaus Opfattelse af Statsmagtens Oprindelse fn Contrdt social' Staten

har kur de Rettigheder, som dens Medlemmer har overdraget den. Da

nu Medlemmerne, hverken enkeltvis eller samlet, har Magt over et Men-

neskes Liv, kan de heller ikke overdrage den til Staten, der altsaa ikke

kan frlde nogen Dsdsdom. Den franske Publicist E. de Girardin gav da

ogsaa konsekvent i sine Reformforslag Statsmyndighederne det Raad at

straffe Morderen ved den storst mulige Offentliggorelse af baade For-

brydelsen og Forbryderen. Hans Navn og Signalement skulde bekendt-

go.es i alle Aviser, ved opslag paa Gadehjorner og udraabes i Lands-

Ly.rn., ikke for at Folk skulde lynche den brrndemarkede, men at de

skulde kunne tage sig i Agt for ham. - Er dette ikke snarere at straffe

Samfundet end Forbryderen?
Vi mener, at Statsmagten er givet ved den menneskelige Naturs Vrsen

og saaledes gaar tilbage til Naturens Ophav, Gud. Staten har at opret-

holde den af Gud villede Orden. Statens Autoritet er af guddommelig

Oprindelse og har Krav paa en Rekke ophojede Rettigheder, hvoraf en

af de vigtigste er Svrrdets. Straffen idommes for at hrvde en Orden,

der staar over Menneskene. Sverdet haandheves i Guds Navn. Den
jordiske Straffemyndighed er Delagtighed i Guds souver€ne Ret over

Lir, og Dod. Dodsstraffen er i fsrste Linie den paa Guds Vegne udovede

Gengaldelse. Dette udtaler Apostel Paulus klart i Romerbrevet t3, 4z

"Den brrer ikke Svrrdet forgrves. Den er Guds Tjener, en Havner
til Vrede over den, som gor det Onde".

Dadsstraffen forudsrtter altsaa ikke blot en Fare for Samfundet, men

en Skyld. Den er ikke blot Nodvrrge, ikke blot en Ytring af Samfundets

Selvopholdelsesdrift. Hvis dette var Tilfrldet, vilde Staten ogsaa have

Lov til at skille sig af med uskyldige, der betyder en Fare for Samfundet

- som man slaar en Hugorm ihjel, der har forvildet sig ind i ens Have,

blev der sagt. Det er i hvert Fald en billig Maade at gaa udenom Skyld-
sporgsmaaletpaa. Da kan man kgge Hovedansvaret paa Samfundet, paa
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de sociale Forhold, paa den offentlige Umoralitet, paa Forbryderens arve-

lige Belastning, hans Milieu, og alligevel domme ham til at udslettes. Naar
vi mener, at ingen uskyldig kan fradommes Livet, glemmer vi ikke, at

det kan vere sv€rt og tit umuligt at domme et Menneske* Samvittighed.

Det maa vi overlade til Gud. Men alle Viljeshemninger ufortalt tar man

nok sige, at i de fleste Tilfelde havde Forbryderen med sin Udaad for
Zje kunnet sige: Nej, det gar jeg ikke. Skont Kains Ansigt var falmet

af Lidenskab, saa Synden laa for Doren, og dens Attraa var til ham,

sagde Gud til ham: "Men du skal herske over den". Mon vi ikke pylrer
altfor meget for Forbryderens Person, i Stedet for at dsmme ud fra hans

Gerning?
Dodsstraffens Berettigelse ligger heller ikke i, at derved gores Ende paa

et unyttigt Liv, nemlig Forbryderens, ved hvis Hrnder khber Mindet
om hans Udaad Dag og Nat, hvis Liv er blevet saa forfejlet, at det vilde
vare urigtigt at forlrnge det mere. Dette vilde vrre Medlidenhedsdrab

og i sin Konsekvens fsre til Forbryderens Selvmord, ja til Udryddelse

af alle de Stakler, der er sig selv og andre til Besvrr.

Nej, Forbrydelsen bxrer i sig selv Grunden til Straffen. Den er, som

Ordet antyder, et Brud paa Samfundsordenen' den tilfojer den et Saar,

og kun ved Dodsstraffen kges dette Saar. Dsdsstraffen maa altsaa be-

tragtes som den Sone, Staten paa Guds Vegne krrver af Forbryderen.

Sonen skal staa i Forhold til det Gode, Forbryderen har tilihtetgjort.'Det
storste jordiske Gude er Livet. Den, der paa forbryderisk Vis berover et

Menneske Livet, bor selv have sit Liv forbrudt. Dette er jus talionis,
Gengaldelsens Ret: Aje for Aje, Tand for Tand, Liv for Liv, som Jesus

i Bjugprcdikenen har ophrvet for de enkelte Menneskers private Sam-

kvem, men som horer til den overste Myndigheds souvertrne Rettigheder.
En Lovgivning, der ikke satter Dadsstraf i det mindste paa kvalificeret
Mord, men nojes med Frihedsberovelse, kan ikke siges at rr€rne tilstrrk'
keligt om Borgernes Liv. Den viser Ringeagt for dette vardifulde Gode

og forsommer en af sine hojeste Pligter.
Selvfalgelig skal denne haardeste Straf kun anvendes, hvor der fore-

ligger en utvivlsomt bevist Kendsgerning. Ved samvittighedsfuld Doms-
frldelse turde Justitsmord vare udelukket. Dummodo non odio, sed

justi.tia, non incaute, sed. conswlte procedatwr - naar man blot gaar trem
ikke i Lidenskab, men med Retfrrdighed, itrrke ubesindig, men med Over-
l*g - som de gamle sagde. Saaledes betragtet er ius gladii, Sverdets Ret,
nrstefter Krigserklrringen i en retf€rdig Sag, ikke blot den mest alvor-
lige og frygtindgydende Ytring af Statens straffende Myndighed, men

brrer samtidig Vidnesbyrd om, at dens Magt stammer overfra.

267



A. Menzinger S. J.

Fsrst i anden Linie kommer det afskrrkkende Moment i Betragtning.

Hvis noget kan afskrrkke Folk fra at indlade sig paa lignende Forbry-
delser, er det Dadsstraffen. Selvfolgelig vil den kun kunne udfolde sin

fulde Virkning, naar Troen paa Evigheden bag Dsden er levende. Da
farst faar Doden sin grufulde Majestrt. Hvor denne Tro ikke er i
Behold, og Doden kun opfattes som Enden paa det hele, har den mistet

sin alvorligste Trusel. Den er blevet til noget, man kan regne med. Hos

den Slags Mennesker vilde maaske Pryglstraffen vere mere effektiv.
Man indvender, at Dodsstraffen gar Omvendelsen og Forbedrelsen

umulig. Ja, hvis man, som det blev foreslaaet, slipper Gas ind i Dsds.
cellen, medens Delinkventen,sover; men nrppe, naar den dadsdsmte faar
Lov til at staa Ansigt til Ansigt med Doden. Det behover ikke at vrre
en Dodsmaade saa frastodende som Hrngningen i England eller saa blodig
som Guillotinen eller Haandoksen i Frankrig og Tyskland eller saa uhyg-
gelig som Amerikanernes elektriske Stol. Den mest "tiltalende" Form for
Flenrettelse er unrgteligt Skydningen. Der er noget militart fornemt over
den. Saaledes handheves Dodsstraffen i ltalien. z4 Timer fsr Henret-
telsen overbiittg.r Prrsten den dsdsdomte det sorgelige Budskab og til-
byder sin gejstlige Bistand. Selvfalgelig er der dem, der afviser den,

kyniske Naturer, hvis sidste @nske er en Cigaret og ikke andet. Men
langt de fleste tager imod. De har trods deres moralske Forvildelser en

Gnist af Tro tilbage og kapitulerer nu, da. de staar foran det afgorende
Ajeblik. Et angerfuldt Skriftemaal besegler Omvendelsen, og mange foler
en Slags Oprejsning ved Tanken om, at de faar Lov til at sone deres

Forbrydelse med deres Liv. Forbedring i Betydning af Omvendelse op-
naas i hvert Fald sikrere under Indtryk af den Forestaaende Henrettelse
end som Frugt af livsvarigt Fangsel. - Som bekendt omvendte ogsaa Stru-
ensee sig, da han blev henrettet. Den vantro Verden gjorde naturligvis
Nar. "struensee tabte Hovedet, for han miste det", sagde de oplyste
Aander i Tyskland. Men Prcsten ved Petri tyske Kirke, Balthasar Miin-
ter, som havde bistaaet Struensee og skrevet "Die Bekehrungsgeschichte

des Grafen Struensee", har alligevel Ret: "Var Struensee blevet i Ere
og Vardighed, til han var dod en naturlig Dad, vilde Verden have kaldt
ham en stor og oplyst Mand, selv om han i Grunden var en Pjalt. Nu
har Verden set ham ds som en Forbryder, men Kristne takker Gud, at
han er dod vel". -

Hele Dagen og Natten med tilbringer Skriftefaderen i Dodscellen. Han
sager at troste den dadsdamte, gore ham Mod, hjrlper ham med at skrive
Breve og ordne de sidste Anliggender og adspreder hans Tanker ved et
Spil Kort eller lgn. Ki. 4 om Morgenen paa Dadsdagen lrser Prcsten
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paa et medbragt Rejseaker den hl. Messe for den dsdsdomte, der mod-

iage, d.r, hl. Nadver som Vandringsbrod. Efrer Messen beder Presten

"Kirk.n, Bsnner ved Dodslejret": 'j. . . Saa drag da bort, du kristne Sjal,

fra denne verden i Gud Faders, den almrgtiges Navn, som har skabt

dig; i Jesu Kristi, den levende Guds Sans, Navn, som har lidt for digl

i den Helligaands Navn, som er udgydt over dig, gid alt i Dag

din plads maa v&re i Fredens Rige og din Bolig paa det hellige sion".

I Mellemtiden er der ankommet til Fangslet de zo serligt udvalgte Skarp-

skytter fra den romerske Garnison, der skal eksekvere Dommen. En

Officer afhenter den dsdsdomte og farer ham, ledsaget af Prrsten, ud i
Fangselsgaarden. F{ans Bryit bliver blottet. En sidste Gang trykker han

Krucifikset, som Presten rrkker ham, til sine Lrber. Han faar Bind for
ajnene, sorn dog mange afviser. De vil made Doden, som de selv har'

bragt over andre, som en Mand. Officeren beder Prrsten trrde et Par

skridt til side, han peger paa det Sted, der skal rammes, springer tilbage

og srnker Sablen. zo Skud falder. Soldaterne var stillet op i to Rrkker
bagved hinanden, den forreste paa Knr. Ingen af Soldaterne v6d, om

det er ham, der har ramt. Halvdelen af Gevxrerne var ladt med Trr-
propper, der splintres i Lobet. De har taget Gev€rerne uden at vide,

hvilke der var skarpt ladt. Saaledes kan selv en Forbryders Dod vere

forklaret af Fred, Fred med Gud og Mennesker, og man fristes til at

anvende ogsaa her Apostlens Ord: "Dod, hvor'er din Brod?'' (r'Kor. r 5,'i).
Naturligvis kan det bodferdige Sindelag ikke vere afgorende for, hvor-

vidt Henrettelsen skal ske eller ej. Det vilde Yere at s€tte en Premie

paa Forstokketheden. Det bliver Forbryderens egen Sag, hvordan han vil
mode sin evige Dommer. Man har altsaa Lov til ogsaa at udfsre Dsds-

straffen paa Forbrydere, der ikke viser Tegn paa Anger oi saaledes mulig-

vis gaar evigt fortabt. Men de andres Opfattelse af deres Dod som ret-

frrdig Straf og Sone er ikke uden Interesse for Bedommelsen af Dods-

sffaffens Problem.
Naar Thomas af Aquin sammenligner Dodsstraffen med Fjernelsen af

et sygt Lem, gar han det ikke uden at understrege, at Sygdommen her

er en Synd, en Skyld, der bsr straffes. Han skriver (Summa theol. I II
Qu. 5+ a. z): "Naar Afhuggelsen af et Lem er til hele Legemets Frelse,

idet dette Lem er raaddent og en Fare for de andre, da er det rosvrrdigt
og gavnligt at fjerne det. Den enkelte Person er i Forhold til Samfundet

som en Del af det hele. Hvis altsaa et Menneske paa Grund af en Synd

bliver en Fare for Samfundet og til Fordrrv af samme, da er det fosv€r-
digt og gavnligt at drrbe ham, for at det almene Vel bevares"'

Interessant er ogsaa Augustins Stilling til Problemet. Da Augustin i
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Aaret 4r3 vat gaaet i Forbon for nogle dodsdomte Forbrydere, udtalte
Dommeren Macedonius sin Forundring eller rettere Forargelse over denne
Biskopens Mildhed. I et Brev (Epist. rtj n.15) til Macedonius for-
svarer Augustin sig, men gaar samtidig ind for Dsdsstraffens Berettigelse,
idet han skriver: "Derfor er sandelig ikke Kongens Magt, Dommerens
Ret over Liv og Dad - - - givet forgrves. Naar man faar Frygt for
disse Straffe, holdes de onde i Tomme, og de gode lever med storre Tryg-
hed blandt de onde. Rigtignok kan de, der afholder sig fra Synd af
Frygt for disse Straffe, endnu ikke betegnes som gode. Thi ikke Frygt
for Straf, men Krrlighed til Retfrrdigheden udgor det gode Menneske.
Men det er dog ikke uden Nytte, naar Menneskers Forvorpenhed holdes
i Tomme ved Frygt for Loven, saa at saavel Uskyldigheden ferdes uskadt
blandt de onde (!), som ogsaa de ondes Vilje selv med Guds Hjrlp bliver
forbedret, mens deres Kraft holdes i Skranker ved Frygt for Straffen.
Men denne Ordning af de menneskelige Forhold staar Biskopernes For-
bsnner ikke i Vejen for. Tvrrtimod vilde Forbsnnerne sayne Grund og
Indhold, hvis det ikke var saaledes. Thi den Velgerning, som baade For-
bonnen og Benaadningen er, er saa meget desto storre, jo mere retfrrdig
Straffen vilde vere, som Forbryderne havde fortjent".

Selvfalgeligt maatte Dodsstraffen gennemgaa en Udvikling i Tidens
Lob. Grusomheden og Hyppigheden i dens Anvendelse har aftaget med
stigende Kultur. Da man saa afskaffede Dodsstraffen helt, pegede man
triumferende paa den "Kendsgerning", at Forbrydelsernes Antal ikke var
steget alligevel - som om dette ikke kunde have hundrede andre Aarsager!
Er der overhovedet noget at hovere orrer, at Rovmord, Lystmord ikke er

blevet hyppigere, saalenge de altsaa til Stadighed kan begaas uden storre
Risiko? Er eet Gurlimord ikke allerede for meget, selv om det var det
eneste Lystmord i en Snes Aar? En saadan Ugerning burde vrre ude-
lukket saa meget, som det staar i den overste Myndigheds Magt. Og det
sikreste Middel dertil er ikke bladsoden Eftergivenhed, men myndig
Haandhrvelse af Dodsstraffen.

A. Menzinger S. J.
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FORVERKLIGAD KRISTEN TRO.
(Forts. fr. s. 241.)

Amalia.furstinnaGatlitzin,fiiddgrevinnavonSchmettau,
l\';;;-rsoi, a.r, bertjmda kvinna som filosofen Hamann kallat
,,krrin.roko.rets Goerhe", en h6gt aktad vlninna till en Ftanz, frih. von

ftirri.r,U.rg, en Fried. LeopolJ v' Stolberg, en Goethe och andra fram-

stiende samtida, ,rr.d.lprrrrkt i denna katolska krets i Miinster kallad

"fantilia sacra", som jlmte Veimar var ett andligt centrum i Tyskland

o-Lrirrg ,.k.lrkift"t ,8oo. Efter att linge, i sitt innersta skakad' ha

f.a*p"i 
".1, 

siikt, hittade hon hem till Kristus och Kyrkan och fann si

sitt livs fullindning.

Hon blev den katolska kvinna, om vilken grevinnan sophia zu stol-

berg-Stolberg, f. grevinna v. Redern, skrev: "Det synes mig' att genom

h.rri. -irtJmijrkrets inglar komma till Gud". Och hon ir den katol-

,t " t rnitrr", om vilken W;th.l* Herbst i sin biografi iiver Joh' Heinr'

vorr rag.r,',,Kanske var furstinnan Amalie v. Gallitzin, fru v. staEl icke

und"ntJg.rr, den mlrkligaste kvinnokaraktlr som det r8:de irhundradet

framvisa".. Mi vi b.trakta henne i spegelbilden av det personliga um-

ge"g., i vilket hon stod, frin Diderot och Hemsterhuis till Fiirstenberg,

j".JUi, Goethe, F{amann, Claudius och andra, alla de mest betydande

l"*tida och i sin blandning eir kor av trovdrdiga vittnen som enstd.m'

-igt till.rkanna furstinnan, andligen och moraliskt, en enastaende stor-

het" och tilldragningskraft. . . En psykologiskt insiktsfull, sig sjllv fiir-
nekande, andlilen ,tark, kvinnlig ""tot, 

vuxen varje ftiga' bevandrad

fa U"o, h6jdei och indi beredd att fullgirra varje 6n si. lig tjinst -
irfp.hlll.n o.h bore' av en Kyrka, med vilkens innersta hemlighet hon

lrirrt. ,ig enig,,. Hennes bida sista ord mi hdr anfiiras: "F6rsiik, si skall

d,, erfai, ati Jesu ldra d"r gudomlig". "Endast slga sanningen och 6ver-

li:a Lt Gud fiiljderna."

Bernard Overb erg' 1754-1825, den enkle, oegennyttige prlst-

*"rrrr.rr, ,,l6rarnas l,irare" i Miinsteromrndet, vilken agnade sitt liv it
htijandet av folkskolan och jimte ministern och generalvikarien Fiirsten-

beig och furstinnan Gallitzinblev den drivande kraften till denna under-

bar"a religiiis-kulturella ftirnyelse av Miinsterlandet i katolsk-tysk anda'

som prisades av alla vilsinnade.

Bildning bestir icke av en lird yttre fernissa eller tankekonster och

mingl?iserl och liippjande pi allt mellan molusker och himlakroppar.

27r



Alfons Erb.

Bilda betyd er aft gora en bild, och vad kunde det vil fcjr eri kristen vara
annat en Guds avbild och liknelse i minniskan? Att hjilpa till med att
framstdlla denna bild, det Ir fostrarens uppgift, och detta hade Overberg
satt som sitt mil. "Han slg med klaraste iivertygelse, hurusom religionen
var grundvalen och medelpunkten frir all sann bildning, kdllan till dygd
och lycka, lra och virdighet f6,r ett helt folk." Att religiiist fostra de

enkla mlnniskorna i folket, si att de verkligen innerst inne besutte reli-
gionen, att dlrtill utrusta dem med de dygder, flrdighet och kunskaper
som lro ncidvlndiga i deras enkla fcirhillanden och giira dem lyckliga,
detta var det som Overberg ville f6rmi sina lirare till. Om folkskolan
skall tjlna levande livet, di m&ste den sti i nlrmaste fiirhillande till
handarbetet resp. lantarbetet, ty detta utgiir folkets, vll inte hela, men
nastan hela dagliga liv. Detta har Overberg med siker instinkt insett;
han var med generalvikarien, frih. Franz von Fiirstenberg, den fram-
stiende ministern och nydanaren och befrlmjaren pL alla omriden, inte
minst betr. folkundervisningen, enig om, att det framfiir allt i skolan pl
landet inte kunde gdlla alla miijliga kunskapssmulor, utan fastmer ut-
bildningen av det sunda, ofijrdlrvade fiirnuftet, som visste att klara sig
i livets alla skiften. Fiirstenberg sade hirom till Sailer, att han var fiende
till allt slags pedanteri och charlataneri i skolan, och att "man miste
Iita det goda 

-rr.rka i stillhet", att "vlrlden inte var ett drivhus, dir
man med v&ld framtvingar kraftldsa frukter, som mer ar att se pi in
att njuta". Ddrtill behdvde Overberg inga studerade larare, dirtill be-
h<ivde han min med vaket, friskt sinne, som tillika hade hjlrtat p3" rd',tta
stlllet, som visste att se i folkets hjdrta och fiirsti dess sprik, som levde
med och bland folket, min som kunde handskas med hyvel och spade och
inte bara med bdcker. Men i allt miste det vara mln som hiirde Gud till,
som bido och klmpade, som helgade sig sjilva, ty sannskyldig skola Ir
bide undervisning och uppfostran. Men att fostra nigon till kristen kan
endast den, som sjilv ir en kristen; "att l'ira bedja och klmpa kan blott
den som sjilv har bedit och klmpat" (Overberg).

Preussiska geheimestatsridet Siivern har i en skrivelse till det preus-
siska ministeriet skildrat Overberg sisom mistaren i folkuppfostran. Han
kallar honom ett motstycke till Pestalozzi, "inte mindre snillrik och kins-
lig" men lugnare och mer milmedveten In denne. "Redan hans nirhet
Ir ofantligt vilgcirande, och umglnget med honom vicker ofiirmlrkr till
liv det blttre hos mlnniskan." Redan genom hans nirhet kinde man sig
hcijd och ftirbdttrad, och man kunde iakttaga hos Overberg "vilken under-
gcirande kraft utginge frin ett helgon, ty ett sidanr intryck gjorde han".
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Friedrich Leopold, Sreve zu Stolberg-Stolberg'
ry5o-tgt} fader till r8 barn, diktare och frihetssingare, Goethes ung-

domsvin, iiloprtockr, Lavaters, Claudius' vin. Han stod i fiirbindelse

med all betyiarrde min i sin tid, med alla andliga rdrelser i Tysk-

land och linit dlrutiiver. Efter en ldngre, genomgripande inre strid kon-

verrerade han vid pingst ir r8oo till Katolska kyrkan "f6r att som kristen

vara konsekvent" och enligt sitt valsprik: "Ofijrfalskad tro och nakna

sanningen!" Att denne man, om vilken Goethe sade: "I honom var mlnsk-

ligheteis fullhet, det srorvulna sinnelaget", gick iiver till den sisom dtj-

eid. ansedda Katolska kyrkan, framkallade i hela Tyskland det sttjrsta

uppseende: der var en fanal ,fiir det nya katolska uppvaknandet.

I ett lingt brev till sin store protestantiske vin KaspetLavater iZirich
d. 26. ro. r8oo sammanfattar Stolberg bevekelsegrunderna till sin kon-

version: Han har haft ett tringande behov av en kyrka, som ledes av

Guds Ande och dlrfijr dr ofelbar i ld,ran, en kyrka, hos vilken Kristus

enligt sitt liifte skall fOrbliva till virldens inde. En kyrka, som kan liisa

frin- synd, en kyrka som i sina lunder burit sidana frukter som Ambro-

sius, Augustinus, de heliga eremirerna i ijknen och en Ludvig IX pi tronen'

.r, L.o, k"tharina, Theresa, Franciskus, Borromius och de otaliga andra

srora andarna. En kyrka "i vilken Guds son mitt i vir tids drigg, i det

iigonblick di antikrist med en si fruktansvdrd, organiserad makt hotade

-1d h"lrr"r.ts iippnade 
"rngt,rttd;,gjorde 

sidana under och pliitsligerr om-

vandlar ett hel;;i[ stiirre delen fiirddrvat hiigre pristerskap i Frankrike,

dlr yxan redan tyckt€s satt till roten, sn att det murkna trldet satte

livsens frukter oclr detta i sidan rikedom och sndan mognad". (Stolberg

syftar pi det hjiiltemodiga bekinnar- och martyrskapet under franska

,.rnol,rtiorr"n.) "Vin och broder! Den trlngande kinslan av behov att

tillhijra en sidan Kyrka ryckte mig med band, som iro shrka liksom

dciden, det 5r med' kiirlekens band,, oemoBtandligt hin till den"'

Konvertiter, s&dana som Friedrich Leopold zu stolberg var en, dro

inga emigranter, utan till hemmet itervlnda. Det 1r sdkert sl: Minga

frJ*-a, troende prorestanter dro ju i grunden, sisom A. Nicolas ut-

trycker det, "katoliker som fdrirrat sig in i Protestantismen"; de hijra till
d.*, ,o- Augustinus menade, vilka iro utanfijr och indi innanfijr. Dir-
fiir kdnde sig Stolberg ocksn genast hemma i Katolska kyrkan - liksom

i ett iterfunnet fadershus. Av nigot slags emigrantpsychos, av vanstll-

lande iiversplndhet eller av feber kan man hos honom inte spnra minsta

grand. Med lug.ra, avmti:tt'a, kraftfyllda steg gnr han sin bana framlt,
,ti.trd" till buds med tal och svar lt en var, som fiirtjlnar det. "Hans

kyrklighet hade den fulla prigeln av en innerligt medveten och trosglad
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tillhiirighet till den kyrkliga fcirsamlingen." Med lugn, fast civertygelse
stir han i Kyrkan och ger besinningsfull och odmjuk vittnesbiird dirom,
ty tacksamheten skriker inte. Han hnller sig till det hjdrtliga, kirnfulla,
vdsentliga i religionen, sisom katolicismen bjuder der i en fullhet som
ingen annan; han, som gliidde av hlnfijrelse och idealism, var av sund
instinkt ocksi i sin mest religiiisa tid fri frin sjiilvf<irmltet, sjukligt,
spiritualistiskt svdrmeri.

Men hur mycket nu Stolberg in visste, att endast Katolska kyrkan var
"den levande Guds Kyrka, sanningens pelare och grundfiste", med vilka
ord redan aposteln Paulus hinvisat biskop Timoteus till Kyrkan (r Tim.
3: rI), hur mycket Stolberg nu ln skulle vlrjt sig mot att offra den
minsta del av den katolska sanningen, likasi avvisande var han mot all
tringbriistad, smSaktig sinnesfcirfattning och begrdnsning. Han ilskade
det goda och hatade det onda i samma grad, om han nu fann det hos
katoliker eller hos protesranterl men "han omfattade allt det goda med
en grrnsl6s kerlek". Inom hans kretsar talades aldrig klrlekslijst om
annorledes troende. Stolberg kastade aldrig stenar tillbaka tjver den in-
hignad, som han sjllv klivit <iver. Han aktade och irade alla dlliga,
sannt Kristustroende protestanter, efter liksom fijre sin egen konversion.
Fcir sin son Ernst, som samtidigt med fadern antagit den katolska l,iran,
framhdll han med gripande ord exemplet av dennes moder, d. v. s. sin
f6rsta sisom protestant avddda hustru Agnes von Vitzleben, en from,
gudfruktig kvinna. Han sade till sin son, att denne aldrig finge gl6mma,
det hans moder, redan nd,r hon bar honom under sitt hjd,rta, vigt honom
it Flerren. - Det ir sjllvklart emellertid, atr den katolske Stolberg mlste
betrakta Martin Luthers vrg sisom en tidesdiger villovlg, men samtidigt
som han ej var blind fijr de mijrka punkterna i L:s liv och karaktdr, vitna
hans brev tydligt om, hur han oaktat egen katolsk dvertygelsetroher, vissre
att uppskatta L:s storhet.

Johan Kaspar Lavatet, vilken liksom de flesta "protestanter", hade all-
deles felaktiga fiirestdllningar om Kyrkans ofelbarhet (t. ex. att man si-
som katolsk kristen miste offra sin tanke- och samversfrihet, ja alla of6r-
ytterliga mlnskliga rittigheter) uttalade dock dessa skcina ord till greve
Stolberg efter dennes konversion: "Bliv den Katolska kyrkan till lra!
Ut<iva dygder, som skola vara omiijliga fiir den icke-katolske! Bliv ett
helgon slsom Karl Borromrus! . . . Jag vijrdar den Katolska kyrkan sisom
ett gammalt, majestltiskt, rikt ursirat, gotiskt byggnadsverk som bevarar
urgamla, kostbara urkunder. Denna byggnads omstdrrande skulle betyda
stiirtandet av all kyrklig kristendom."
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Johann Adam Md,hle r, t7g6-t838, den ledande kraften inom

dei katolska teologskolan i Tiibingen, vilken alla rittvist bedijmande till-
erklnna andens o.h ,.d.r.ras hcigsta adelsmirke, och som de katolska

skriftstlllarna bruka kalla "den of6rgatlige", "den h6rlige", och vilken

Innu alltjlmr hlnfijr en var, som nirmare llrt kdnna honom. Alhr riist-

berittigaie, si fastslog Ignaz Diillinger, g&vo honom betyget, att han var

d.r, frlmste bland de dX verksamma teologerna inom I(yrkan. Han har

virtnat si underbart hdrligt, s& medryckande, si i sanning katolskt om

Guds heliga Kyrka, 
"tt 

*"r, med hans llrjunge Franz Staudenmaier miste

urropa: "j"g ,rlll uppgiva glldjerop i helig friijd iiver den Katolska kyrkan,

a.tt" C,rirlror" .rr.rt, och tackade ,himmelen fijr att iag var fiidd inom

den".
sdrskilt vilja vi hlr sysselsdtta oss med Miihlefs fijrhxllande till siind-

ringen inom i{yrkan pn rSoo-talet, rill den visterllndska trossplittringen

och"till protestantertr", d. .rr. s. framfijr allt med hans berijmda"symbolik,

eller t'r)mstiillning aa de dogrnatiska rnotsatserna emellan katoliker ocb

protestanter enligi deras of t'entliga bekiinnelseskrit'ter",') vilken frnn r83e

intill vir tid trycktes i minga upplagor och fdrskaf fat forfatt'aren binam-

ner "symboliker". Denna underbara bok, en prydnad fOr katolsk litteratur

frl,n illa tider, bar en sror andes signum, vilken vigt sitt liv it sanningen;

i sanning och fijr sanningen skrevs den, och tron p& sanningens seger fliidar

p3, varji, sida. Den har gjorr den katolska sanningen de allra_ bliSta ti:in'-
'rr.r, 

,y det bista fijrsvar fdr en god sak dr alltid. en ren och klar uppfatt-

ning och framstlllning av densamma. Och denna framstillning av san-

,rirrl.n ir buren av "en gliidande ijnskan att med erijvrande iivertygelse-

krait bevisa den Katolska kyrkans hdrlighet, ofiirliknelighet, sanning".

Frans Xaver Kraus kallade denna bok "den mest betydande kontrovers-

skrift sedan kyrkos6ndringens uppkomst, ett verk som genast blev till en

makt, ou$eglig.n stirkte de katolska kristnas moraliska kraft och med

.r, girrg forlanade den si llnge missaktade katolska vetenskapen glans

och virdighet".
Emedan det i religiiisa ting inte kommer anpi, att man, utan vari

man dr enig med varandra, emedan enhet i tron endast kan vara enhet i
sanningen, datfOt ir den ocksi en bok som tjdnat kristenhetens enande'

Mithlei beklnner pi fiirhand i sitt fijrord till boken, att han gjort till sin

uppgift att skarpt framhlva motsatserna mellan de bida konfessionerna

o.h 
-rtren"t 

att aldrig och ingenstldes forklada eller diilja dem, ty en

|terfiirening skall icke komma till stind genom kompromisser, utan en-

dast genom bida parternas allvarliga strlvande att fasthalla sanningen,

1) Svensk iiverslttning, Norrkdping r843.
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den rena, ogrumlade kristendomen, och att bringa detta till iimsesidigt
erkdnnande, liksom ju siindringen pi sin tid, siger han, ocksi framgick
ur liknande strrvanden i de b&da morsatra ligren. "Den isikten, am inga
betydliga och i kristendomens hjarta ingripande olikherer finnas, kan
endasf fiira till em cimsesidigt fiirakt, ty motst&ndare, vilka iga det med-
vetandet, att de icke hava nigra tillrdckliga grunder att motsiga varann
och likvil giira detta, de miste fiirakta varandra. . . ocks8 ir den ftjre-
teelsen icke sillsynt, att okunnighet om de verkliga skiljaktigheterna fijr-
anleder till falska sidanas uppdiktande, vilket vida mer underbliser ett
fientligt, klrlekslijst stlllningstagande de bida parterna emellan dn vad
skulle bliva fallet, om ddr fcjrefunnes en riktig, noggrann klnnedom om
olikheterna". Mtjhler hade redan tidigare skrivit, att den drliga striden
andarna emellan alldeles icke vore att beklaga, eftersom till grund frir
densamma l5.ge strivandet att f6renas, ty en var ville vinna den andre
fiir sanningen. "Det glller alltsi att fcira kampen med vlrdigher, med
grundlighet och sant intresse fcir den levande kristendomen. Tvisterna i
vir tid skola vi ftiljaktligen ntidgas gilla, ogilla kunna vi endast det
ordttridiga sittet att strida." Den stijrste motstindaren till trosenheten
lr likgiltigheten: "Di man nu pi si minga hill ijver huvud ingenting
tror, kan det inte heller tinkas att kunna f& till stind en fiirening i rron".
Nir protestanrer och katoliker riira pl sig, si dr det bara ett tecken pi,
att likgiltigheten ir borta. Tvi mo$rafidare som talade med varandra,
skulle redan hdrigenom gjort ett berijmvrrr sreg rill fiirsoning, iven om
de nd,rmast skulle frireh&lla fiir -varantr de fiirment lidna ofiirrlrterna.
Men den slutliga fiireningen miste alltid stn frir dem sEsom etr mil att
strlva mot, och d& skulle sikert skymford och ltigner utebli.

Vad han, Mijhler, respekterade hos Luther och de andra reformivrarna
var, att de voro djupt gripna av religionen, och att de lidelsefullt siikte
den frilsningsbringande sanningen. Det var hans rrliga mening, atr dessa
mln, "om de hade fiirstEtt sig sjllva, om de hade insett varthin n6dv1n-
digtvis deras llror skulle leda, ocks& skulle f6rkastat dem sisom okristliga".
Likasn var han djupt civertygad om, att kyrkostjndringen icke skulle upp-
stitc utan de d& existerande missfcirhillandena inom det andliga stlndets
olika skikt och i synnerhet icke uran de mnngfaldiga och allmdnt fcire-
kommande fcjrsummelserna mot folket under fiiregiende tidsskede. "Aldrig
skulle en llra, sidan som deras, kunnat uppsd och lnnu mindre kunnat
si spridas, om de enskilda lararna och pristerna hade fyllt sitt kall.
sannerligen, icke ringa miste den ovetenhet hava varit, som kunde finna
ett sidant trossysrem antagligt, vilket den nya lrrans fijrkunnare fram-
stdllde: storleken alltsi av det eldnde som di hiill Kyrkan nere, kunna
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protestanterna ofijrskrlckt lira sig att md,ta p3" storleken av den fiirvil-
i.lse, i vilken de sjllva ha gitt in. Detta ir ocksi det stille, dar en ging

katoliker och protestanter i stora massor skola mtjtas och rd.cka vafandra

handen. Bida miste de skuldmedvetet utropa: vi hava alla f elat, endast

Kyrkan ir det, som icke kan fela; vi alla hava syndat, Kyrkan endast ir
obeflackad pi jorden. Till denna iippna bekannelse av gemensam skuld

skulle fcjrsoningsfesten bliva en fiiljd. Under tiden fiirbliver fijr oss kinslan

av outsiglig smirta frin det sEr som p& sin tid slogs, en kinsla som endast

ka.r milJrai genom medvetandet, att slret tillika har blivit en fontanell,

genom vilken alla de orenligheter avsdndras, som genom mlnniskor ha

[r"g* in i omkretsen a\r Kyrkans omride. Ty Kyrkan sjilv iir alltid ren

och evigt obeflickad.,' (symbolik.) D& Mc;hler ansig, att denna hir
nimnda tirande andliga sjukdom inom Kyrkan hade fiirt till irrldrornas

och sektvisendets framging, s&g han dessas positiva roll dlri, att de fram-

manade de sunda livsandarna i Kyrkan och givo anledning till att klarare

avgrinsa och motivera lirans sanning. Fiir iivrigt betecknade han "Kristi
fOrharligande" sisom det enda vdrdiga ftjr en tdvlan mellan katolska och

icke-katolska kristna.
Adam Mijhler har fijrvisso icke hlngivit sig it illusionen om en ndra

fijrestiende fdrening mellan katoliker och protestanter. Nir denna stund

kommer, kan Gud allena veta, vilken dlrtill mEste bereda samvetena och

hjirtan och tankar. Men Miihler, uppfylld och driven av e*.vatm llng-
tan efter alla kristnas enhet, ville giira, vad han kunde fijr detta.

Slutligen ocksi Clemens Brenta no, 1778-1842, romantikens

genialiske diktare, "ett barn ur Tusen-och-en-natt", en trevlig, befingd

Jell", lr"r, liv enligt Guido G6rres' ord var intressantare zin den bista bok.

Brentano hiir visserligen icke till de religiiist ledande gestalterna i den

tyska katolicismen, men dock till dess rePresentanter, och detta i miktigt
gripande mening: ty om Kyrkan slutligen dock moderligt omfamnade och

flngslade detta oroliga, till det yttre litt och brokigt insvepta men in-

virie, si tunga mlnniskoiide, si fullt av nijd och miirker, si vittfamnande,

si slitet hit och dit, si stormdrivet och sargat, och snlunda lcisgjorde vad

som var tilltrasslat, och fijrlossade och fiirsonade, dl har vil hiri alldeles

sdrskilt visat sig, huru Kyrkan ocksi har kraft och makt och uppdrag

ii v e r och till fromma f ii r ijden bland moderna mdnniskor, om ln
dessa, genom skickelse eller egen skuld, iro aldrig sE sijnderslitna.

Det har ofra yttrats tvivel om att Clemens Brentano funnit frid i Kyr-
kan. Nu har han sikert Snnu genomgitt mycket lidande - "fiirniijd i
Jesus, pligad i virlden" -, och oron i hans riirliga natur har ocksi i
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Kyrkan f6rorsakat honom &tskilligt huvudbry, och det fanns tider, di
han med Friedrich Hebbel kunde bekinna: "Jagdrr som ert enda sir!",
och di han knappast visste, hur han skulle bestrida sitt liv - men, vilken
mrnniska som inte ir alltigenom ytlig eller s& att sega lidande av sjilisk
fettsvulst, ir vid alla tillfiillen "lycklig" och "lugn"? Alldeles som om
detta skulle vara avglrande fiir en man! Det miste ocksi medgivas art
C. B. understundom hade 6verdriver fromma, religiiist 6versplnda infall,
men vad lr det i jlmftirelse med de fiirtvivlade srunderna och dygnen
under hans fiirra tillstind. Och fiir iivrigt kan man icke giira hans "om-
vlndelse" ansvarig fiir egenheterna i en natur, som inte liter mlta sig
med normalmitt. Han slger sjllv mycket triffande, och man borde ligga
mdrke till det ocksi nu: "Fiirtivrigt har jag aldrig i livet gjort ansprik
p3" att i allt stidse vara helt begriplig. DIr vi tjlna Gud mot djivulen,
kan en neutral inte alltid bedijma oss riktigt, och dema (d. v. s. neutral)
skulle vlrlden girna vilja vara".

Vid framstlllningen har det fiir mig varir av vikt, att den skulle till-
tala den enkle lisaren lika vrl som den mindre enkle. Jag har ocksi litit
leda mig av den kinnedom som Adam Miihler gjorde glllande betrif-
fande de 'landliga och vlrldsliga byrikrater", vilka anse en livlig, frisk,
omedelbar framstlllning ftir opassande, ndmligen art man, om man ville
skriva sidana. personer till behag, "med rltta inte finner nigra llsare;
ty ingen pE jorden har lust atr lita diida sig av trikighet". Man skall
dlrfijr finna Etskilligt i boken som mEngen inte kunnat vdnta sig. Och
likasi lit jag leda mig av Goethes ord, atr en biografi mlsre vara skriven
med "partisk entusiasm", d. v. s. med varmt, hinf6rt deltagande och
cippet, modigr stlllningstagande. Fijrfartaren skulle betrakta det som den
t"rista ltjnen ftir sitt inte si ringa arbete, om det lycka* honom att ftira
dessa vittnen fijr katolskt och tyskt vlsen si nira sin l6,sekrers, arr de
lijr densamma bliva, vad de blivit f6r honom sjlilv. D& skall man tack-
samt fijra med sig rikt utbyte ur den tyska katolska traditionens skatt-
kammare.

Alt'ons Erb.
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RYSSLANDS SISTE LATINSKE
METROPOLIT.

T\en zy juli 1939 avslutades ett rikt och vlxlande levnadslopp, di den
Ll se-:artiee Srkebiskopen Eduard av Mohilew baron von der Ropp, piv-
lig greve, den siste latinske metropoliten av Ryssland, avled i Poznan.

H"n b;r",t.s under hiigtidliga former i Poznans dom den z9 juli'

Arkebiskopen var fijdd den z december r 8 5 r pn sin mormors slott i
det gamla Infland n&gra kilometer frin Dtina. Pi slvil fddernet som

miidernet hade han intressanta anor. Fadern hlrstammade frin en gam-

mal sldkt sedan ordenstiden, som enligt vad vapnet visar var av samma

stam som Buxhijvdens och vars fdrsta bekanta namn enligt Henrico Lettos

krijnika var Teodericus Raupena. Denne var gift med en furstinna av

Ruriks itt, dotter till Vladimir Mstislawowitsch, furste av Pskow. Teode-

rik var bror eller brorson till Albert, den fcirste biskopen av Riga.

Vladimir var sonsonson dll prinsessan Kristina av Sverige, dotter till
kung Inge d. I.

U"der aet att faderns slikt med tiden efter reformationen iivergitt till
prorestantismen och var typisk lantadelssldkt, hade moderns en nigot
annan prigel. Eduards mormor, friherrinnan Isabella von sieberg zu

Vischlingen, var den sista av &n sedan ordenstiden mnktig slikt, arv-

tagerska till ett stort anial sammanhdngande riddargods omkring Diina.

Den Siebergska slikten var den enda baltiska famili, som aldrig tiver-

givit fldernas katolska tro. Isabell a var gift med en greve Broel-Plater,

som tillhiirde en poloniserad kurlindsk sldkt. I den miljii, der Eduard

vexte upp, som bildades av de talrika barnen och barnbarnen till Isabella,

var det katolska och polska inslaget starkt mlrkbart.
Efter uppfostran i hemmet med informatorer fiiljde studentexamen i

Riga och juridiska studier i Petersburg. Snart erhd,ll Euard anstdllning i
justitieministeriet, och man fiirespidde honom en glinsande karridr. Han

var pi den tiden en vlrldsman, omtyckt i de f<irnlmsta kretsar, en fin
kinnare av det franska spriket och dess litteratur. Men efter kort tid
kunde det mondlna livet i Petersburg icke lingre tillfredsstilla honom.

Han drog sig tillbaka till ett honom tillhiirigt gods och sysselsatte sig med

lantbruk och filosofiska studier. Efter tvl 8rs liv i ensamhet och tillbaka-
dragenhet var beslutet fattatz Eduard ville bli katolsk prist. Han skinkte
godset till sin bror och biirjade teologiska studier i Innsbruck. Dragningen

iill o.densstnndet besegrades av pliktkinsla fiir hemlandet, och snart ater-

vlnde Eduard till Kurland som kyrkoherde i Libau. Dir byggde han den
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vackra romanska kyrkan, vilket ej var ld,tt p& den rid, da katolskt
kyrkobygge var fdrbjudet. Efter rz 8rs verksamhet som kyrkoherde i
Libau blev Ropp canonicus av Kowno, vigbiskop av Kurland och till sist
biskop i det ryska stiftet Tiraspol, som omfattade sijdra Ryssland och
Kaukasus. Pi den sistnlmnda posten kom Ropp i beriiring med minga
frdmmande folkstammar i det ryska riket. Efter tvi ir enades ryska
regeringen och Vatikanen om att fiirflytta honom till den iimtiliga plat-
sen som biskop av Vilna. Till hans srifr hiirde litauer, polacker och vit-
ryssar.

I den ftirsta ryska riksduman blev Ropp invald, han den romersk-
katolske biskopen, som ende biskop. Vid dumans h6gtidliga iippnande bad
dess president honom att g3. vid hans sida i processionen. Hans arbete
togs i ansprik ej blott i agrarfrl.gan - han hade i sitt stift framtritt
med mycket liberala agrarfcirslag - utan ocksi vid juridiska reformer.
Vida bekant blev hans tal i duman mot d6dsstaffet. I dumans ftirflytt-
ning till Viborg deltog han ej, han ans&g nimligen denna olaglig. Bisko-
pens verksamhet i den fdrsta duman injagade skrick i panslavistiska krer-
sar, si aft det ryska slndebudet vid Vatikanen, den sedermera s& beryk-
tade utrikesministern Sazonow, anvinde alla pitryckningsmedel ftir atr
fijrhindra Ropps vidare kandidatur. Biskopen aystod frivilligt frin vidare
inval och ignade sig &t sitt stift, dir arbetet erbjiid &tskilliga svirigheter.
De cister om Vilna boende vitryssarna tillhiirde ursprungligen de orrodoxa,
som ry95 i Brest ingitt en union med Rom. Ryska regeringen hade gjort
stora anstrengningar fijr att draga de unierade ortodoxa tillbaka till stats-
lryrkan. I det stora verket Le Saint-Siige et la Rwssie av Pierling-Boudou
S. J. kan man se, hur det lyckades att s& sminingom undertrycka de
unierade biskoparna, i det man tillsatte ovlrdiga personer, som sedan lltt
lockades till avfall frEn den romersk-katolska kyrkan, si atr s& smining-
om hela den unierade befolkningen tillhiirde statskyrkan. Di religions-
ediktet av Er r9o5 gav mdjlighet till uttrdde ur ortodoxien, vilnde sig hela
fcirsamlingar med sina poper i spetsen till biskop Ropp med begiran att
iter bli upptagna i romersk-katolska kyrkan. Dirvid uppstodo si starka
folkrcirelser i de berijrda omridena, sonr strickte sig genom flera guver-
nement, att slavofilerna satte i ging en hetskampanj i pressen mot biskop
Ropp. Man fcirsdkte lven att utdva tryck pi ministerpresidenten Stolypin,
som i agrarpolitiska fr8gor stod i gort samfijrstind med biskop R"pp.
Hur omtyckt denne var i sitt stift, kan man fcirsti dtirav, att den ryske
guverniiren fijrklarade det vara outfijrbart att hlkta honom. Di tillgreps
medlet att kalla biskopen till Petersburg i och fiir f6rhandlingar. DA
han ankommit, meddelade man honom, art gendarmer komme att hindra
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hans iterresa till hans stift. Som bostad anvisades honom ett slott, som

tillhijrde hans sldkt, och alla inkomster ur stiftet drogos in. Naturligtvis
gick Rom ej in pi en avslttning, utan en administrator fijrvaltade stiftet

under biskopens hemliga uppsikt. Om regeringen trott, att biskopen nu

var en diid man, hade den grundligt misstagit sig. Frin denna tid var

han den populeraste personligheten i den romersk-katolska kyrkan i Ryss-

land. ocksi en mingd ortodoxa tridde i fiirbindelse med honom. Mdn-

niskor av de mest skilda samhlllsklasser och nationaliteter - polske ldrde,

ryska godsigare, kaukasiska bergsjdgare, volgafiskare - sijkte hans rid
och hjnlp.

Dn virldskriget utbr6t, sdl'lde sig biskopen till Riida korsets fiirfogande

och blev chef fcir ett distrikt i Kaukasus. Di katastrofen - vilken ldnge

av biskop Ropp ftirutserts - drabbade det ryska kejsardiimet, iiver-

raskades biskopen av meddelandet, att den nya ryska republikanska rege-

ringen p& fiir ryska fiirhallanden korr tid enat sig med vatikanen om

att han skulle f<irflyttas till Srkebiskopsstolen Mohilow med serc i Peters-

burg. Den 17 juni ryry blev Ropp introniserad. FIans ftjrsra herdabrev

ir berijmt. FIan varnar folket som en bekymrad fader sina barn.

". . . lJnder en svir tid miste iag t'ala till dig, mitt ilskade katolska

folk, och visa dig Guds vlgar. Jag miste giira allt f'6r att varna dig f6r
farorna, fdr att d"dda ditt samvevtes frid och din sj1l, fiir vilken iag d'r

ansvarig inf6r Gud. . . :"11

I vir natur ligger fordr an p& frihet och ansvar, men det finns ingen

frihet utan Gud. Utan Skaparen vore friheten blott en blind naturdrift,
den vore utan ansyar men heller ingen lycka och ingen sann frihet. . .

Dirfiir ir det varje kristens plikt att g6ra klart fijr sig, vad verklig fri-
het d"r, si att han anvdnder den p& si sitt, att lyckan kan lyggas dirpl
och friheten ej blir orsaken till hans fdrdirv. . .

I denna tid, dA tydligen en fiirfiiljelse av Katolska kyrkan biirjar, di
biskopar och prlster kastas i fingelse och diidas och di religionens ut-

tjvande fiirhindras med kanoner, di vi se att Guds fiender dtilja sig under

samvetsfrihetens reckmantel, elskade barn, bedjen och bedjen utan ater-

v5ndo. . ."
Di bolsjevikerna ijvertogo makten, innebar detta ej strax en visentlig

fiirslmring av biskopens llge. Detta berodde vil pL att av de cirka

4o,ooo romerska katolikerna i Petersburg de flesta tillhiirde den fattigare

befolkningen. Nigra ijverenskommelser, som Srkebiskopen ingick med

bolsjevikerna, ha blivit kritiserade sisom fiir slipphdnta angiende Kyr-
kans rittigheter. De erhiillo ingen pivlig bekrlftelse och voro snlunda

rittsligen ogiltiga. Inom parentes sagt vore man i vlra dagar tacksam,
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om man erhdlle sa fdrdelaktiga villkor, som dessa ijverenskommelser
inneburo.

Varje kdnnare av de ryska fiirhillandena ver, hur hastigt hindelserna
utvecklade sig under revolutionen. Snart kom befallning, att irkebiskopen
skulle hiktas och skjutas, sisom det uran process skett med ortodoxa
biskopar. Men nigra av hans stifrsbor organiserade en demonstrations-
riirelse, i vilken bevisligen ej blott katoliker utan even ortodoxa, proresran-
ter och judar deltogo. Dessa lade sig ur fijr den pi grund av sin karita-
tiva verksamhet si populire lrkebiskopen. Regeringen i Moskva fcir-
undrade sig, att man gjorde sig sl mycket besvir fijr den ende romersk-
katolske biskopens skull och llt fdra denne till Moskva fcir nlrmare be-
skidande.

Nu fiiljde en tid full av spinning. Fcirst sattes fingen i det beryktade
Ljublanka, ddr han delade rum med cia 40 andra flngar, dels politiska,
dels kriminella. Arkebiskopens personlighet tycks ha gjort starkt in-
tryck pi omgivningen. Reng6ringsarbetet fiirrdttades i tur och ordning
av flngarna. Nir efter nigra dagar turen kom till den 66-Lrige irke-
biskopen och den bolsjevikiske fingvaktaren ropade: "I dag dr det Ropp!:'
hann denne ej gripa borste och hink, fcirrln tv& Gorki-typer, som han
aldrig ens talat med, rusade upp och skreko: "Nej, gubbe, vi gtir det i
ditt stllle, du 1r vissr ett slags helgon". Dagligen stod den gamle lrke-
biskopen vid fijnstret och sig, hur fingar f6rdes fijrbi till avrdmnings-
platsen. Gripen av medlidande meddelade han dem under stilla bijn
absolution swb cond,icione. Mor slutet av uppehillet i Ljublanka gjorde
en mycket hcig person i den dEvarande regeringen irkebiskopen ert besiik.
Efter ett l5ngre samtal gjorde han det egendomliga f6rslaget, att man
hos Lenin skulle utverka en framskjuten post i undervisningsministeriet
f6r iirkebiskopen. Han antog, att biskopens humana sociala isikter i sjilva
verket sammanfijllo med bolsjevikernas. Det enda, oefrergivliga villkoret
skulle fijrstl.s vara, atr Ropp fcirpliktade sig att "icke bedriva kristen
propaganda". Den hdge lmbetsmannen beklagade uppriktigt, di irke-
biskopen fiirklarade, att han efter sitt frigivande tinkte fortsrtta sin verk-
samhet just ddr han upphiirt, di han fdngslades. Kort efter detta samtal
hijrdes en dag i fingelset ropet: "Ropp, ut med dig!" Alla trodde, att
drkebiskopens sista stund nu var kommen. Denne fdll pi knl och bad
en gammal katolsk prist, som satt fingen, att meddela absolution. Den
gamle prlsten fcjll ocks& pE knd och brast i grir. "Nu ir det ingen tid att
grlta", uppmuntrade irkebiskopen, som ej fd,rlorat sitr jdmnmod. Men det
bar ei av till avrittningsplatsen uran rill etr annar fingelse. Ropp blev nu
personlig arrestanr till "fingelsedirekttjren" - s11 simpel matros. Han in-
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kvarterades i ett stort rum tillsammans med fingelsedirektijren och hans

kvinnor. Karakteristiskt s&vil fijr lrkebiskopens personlighet som fcir den

enkla ryssens psyke yar, att efter kort tid i rummet knappt hijrdes ett

oanstanai$ ori.- Gerr., fijrmanades av kvinnornaz "Lit, det dlr va.ra i

gubbens ndrvaro!"
Hur irkebiskopens dden vidare kunde ha utvecklat sig, dl han icke ville

avsvera sin kristna tro, Ir ldtt att tinka sig. Men det var icke Guds vilja,

att han skulle lida martyrdciden. Efter en tid, dA en ledande bolsjevik

fijll i den polska regeringens hinder, utvlxlades denne mot irkebiskopen.

Polackerna, som vinade vid grlnsen, di Ropp itervdnde hem, blevo icke

litet dverraskade, nlr en kroppiligen och andligen splnstig man med lingt,
vitt skigg hoppade ay taget och de i honom igenkdnde lrkebiskopen.

Efter ett par minaders vila srtjrtade sig Ropp iter i arbetet. Av hans

prister levde ijver rlo i landsflykt. Fijr att hjelpa dem grundade han

ilera institutioner, bl. a. i den polska universitetsstaden Lublin. Di Pil-

sudski tjvertog makten, fijrsijkte Ropp att intaga en f6rmedlande stlllning
mellan honom och regeringen. Di drkebiskopen firade sitt z1-nrsjubileum

som biskop och sitt 5o-irsjubileum som prist, visade sig, hur llskad han

var. I en iryllnings"ir.r, heter'det: "Personligheten med,den starka viljan,

de framstlende andliga givorna, de utstjkta umglngesformerna, den djupa

bildningen beskirdes ocksi ett ovanligt liv. . . T. o. m. lrkebiskopens

fiender g&vo hans karaktirs renhet sitt erk?irihande - det mlste fram-

hivas, "i, -"r, sillan finner en man av si stor anspr&ksliishet och sl
stiende ijver det vardagliga som irkebiskopen baron Ropp. . ."

Sedan Rom kommit till <ivertygelsen, att en restauration av den gamla

kyrkliga ordningen i Ryssland icke var miijlig, upphivdes denna de jure.

Det framtida Ryssland stllldes under en sirskild myndighet. Trots detta

bibehijll Ropp sin titel drkebiskop av Mohilew och den med denna titel
fijrbundna rittigheten till kardinalspurpurn.

De sisra &ren fann lrkebiskopens alltjlmt vakna verksamhetsbeglr fiiga

tillfredsstlllelse. Ropp bodde till kort f6re sin dijd i en kvinnlig kongre-

gations kloster. Kongregationen l;ar stiftad av en kusin till honom, och

en brorsdotter levde dir som klostersyster. Dn Ropp hade minga slik-
tingar bland adeln i Polen, anlitades han ofta fiir vigslar och barndop i
sociereten. Till fitr kort tid sedan sig man honom vid kyrkliga fester.

Anda till ett ir fijre hans diid var han andligen rd,rlig, vilket framgit av

minga brev till sllktingar och bekanta.

Si avtogo krafterna, och lingsamt slocknade detta verksamma liv. Med

ett lyckligt leende pi llpparna somnade den gamle irkebiskopen, det

gamla Rysslands siste latinske metropolit, stilla in. D. O. S'
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FRAN CREDOS TORN.
Fcir fredens sak. 

'

Redakt6ren t6r 'Vir Lijsen", fil, lic.
Karl-Gustaf Hildebrand har i sin tid-
skrifts majhdf re skildrat sina intryck
frin piskdagens pontifikalmilssa i Peters-
kyrkan. Efter en del kritiska bemlrk-
ningar angiende hillningen hos den me-
nighet, som her samlats till gudstj?inst,
fortsdtter han:

"Likv?il erfor man sminingoin nigon-
ting helt annar in den konventionella
skidespelslystnaden, Allt det f6rvirran-
de i den yttre omgivningen, allt det
frlmmande i sjllva gudstjlnsten genom-
lystes dndi till sist f6r en av de gemen-
samma eller brdnnande aktuella. Till
sist blev under denna piskmorgon i
vdrldens srora oro det enkelt cenrrala
fcir viktigt f6r en att srdras av grann-
liten. Den dverfyllda kyrkan sjilv biir-
jade ocksi pi nigot sltt samlas till
enhet; de omXtliga folkskarornas jltte-
instrumenr, svirspelat och motstrlvigt,
b6rjade tvingas in under 

"ndai.t"n,vllde, tycktes i ett nyss oanat jubel, en
sorts stum musik, m6ta k6rernas dver-
jordiska sk6nhet. Det fcir en vardags-
besiikare helt oroliga miraklet art peters-
kyrkan, detta kupolprydda marmortorg,
kunde leva i alldeles samlad tillbedjan,
det tycktes stiga fram kring sekvensens
herliga enkelhet, med dess blomdoft
frin uppstindelsens iirtagird.

Dic nobis, Maria, I

quid vidisti in via?

Sepulcrum Christi vivenris:
et gloriam vidi resurgentis.

Angelicos testes,

sudarium et vestes.

Och med epistel och evangelium, i
sin frdmmande drikt indi de samma
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som vira, slcit sig pi samma vis den trots
allt gemensamma tillbedjans krets, den
som med eller mot mdnniskors vilja
Indi f<irenar alla kyrkor pi .iorden.

Det andra som skapade nigot annat
In en stundens sensation var intrycket
av piven sjiilv. Det fanns hos honom

- i det allvarliga, skarpt markerade an-
siktet, i hillning och itbijrdor, i den
kanske nigot tunna och intellektuella
men samridigt fasta stlmman - etr be-
stemt element av sllta, av redlig och en
smula klrv saklighet, som man icke
kunde ta fel pi och som pi etr egen-
domligt sltt brdt sig mot allt det pom-
pcisa och stiliserade. F6r honom var det
under inga f6rhillanden friga om ett
effektfullt historiskt skidespel. Det var
icke svirr att fcirsre den sympati, det
stora fcirtroende, som enligt allas berlt-
telser prlglat den allmdnna stXmningen
i Rom vid hans val, eller den tillgiven-
het med vilken han skildrades av mIn-
niskor som personligen klnt honom
f6re hans upph<;jelse, Man kan ju friga
sig hur stor rlckvidd en mans privata
egenskaper kunna ha i den romerska
kyrkans si slllsamt vittfdrgrenade sam-
manhang, men infcir Pius XII:s ansikte

- som stack av riitt pifallande mor de
i och fdr sig fdngslande typerna bland
kardinalernas och erkebiskopernas fcilje
omedelbart framfcir oss - hade man
svirt att tvivla pi det djupa ansvarets
helgd i det som gdller hans insats.

Det tredje som gjorde irets pisk-
mlssa vilrd att minnas var det aktuella
tema som dZir blev bercirt. Pivens pre-
dikan - framfdrd pi ert ibland litet
ligmllt latin, med en nlstan nervcis nog-
grannhet list frin bladet men stundom
med en ovanligt intensiv skirpa i ton-
fallet * var en predikan om friden i
sjllarna och freden mellan folken. Den
var i och fdr sig nog si samlad och
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religitist central, men den fiirsummade
icke att skarpt och klart peka pi viirlds-
fredens oerh6rda risker, klaga dver den

ords och l<jftens fcirlorade helgd som kan
gdra krigsfaran vIl begriplig, inskrirpa
att verklig fred icke kan tlnkas utan
riittfiirdighet och rlttvisa och utan vilja
till broderskap i folkens stora familj;
kallelsen till v:irlden att Ater siika Ho-
nom som ensam Ir fridens Gud, gavs

med en miiktigt gripande styrka.
Orden fortsatte det tal om fred, som

prlglat den nye pivens fdrsta offentliga
uttalande, och fiirebidade den konkreta
aktion fcir ett fredsbcinernas korstig som
piven sedan satte i ging. Samtidigt fick
piskpredikan sin sdrskilda meningsfull-
het mot bakgrunden av sjllva 6gonblic-
kets situation. Den italienska errivringen
av Albanien, igingsatt i sjiilva pisk-
helgen, markerade - hur man in f6r
civrigt vill bediima den - i varje fall
ett sltt att dra konklusioner ur vlrlds-
liget, som alldeles radikalt skilde sig

frin den pivliga framstlllningens. Mot
denna bakgrund tedde sig d?irfiir helii
pivens siltt att tala och se om nigot av
en handling, en historisk tilldragelse;
piskdagens budskap frin Rom avteckna
sig mot lingfredagsnattens, och det lig
en slllsynt konkret mening dven i dess

tillsynes mest allminna ord.
Och hiirmed satte denna piskdag, mirt

i all sin brokighet och ceremoniiisa
mlrkvlrdighet, dndi fast och sakligt den
centrala dagsfrigan i centrum. Ty intet
problem kan vara mera brdnnande iln det
om de kristnas och kyrkoledarnas an-
svar i den permanenta krigsfaran. Pro-
blemet har tagits upp i den kallelse till
fredsbijn under pingsten, som utslndes
av bland andra Xrkebiskoparna i Canter-
tury, Uppsala och Tyatira; i denna, re-
ligidst samlade och fasta, maning om-
talades - pi ett ur ekumenisk synpunkt
mycket intressant sltt - ocks8 pivens
paralella fredsaktion. Pi det viset stilll-
des - lit vara i mycket provisoriska

{ormer - de kristna av alla bek?in-

nelser infor den gemensamma tidsfrigan.
Och d e n tvingar verkligen oss alla.

Det miste vara en ofantligt brinnan-
de friga om verkligen, utan panik men
i brinnande nitllskan och' allvar, de

kristna pi alla hill skola kunna vickas
till fcjrenad b6n fijr freden; Kyrkorna
miste hlr finna vigen till att uttrycka
det levande broderskap tvdrsdver land-
grilnserna, den icke slappt internationel-
la men levande ijvernationella enhet,
varom senast den ekumeniska konferen-
sen i Oxford talade si djupt och in-
trlngande. Minga kyrkor ha ju berii-
vats mcijligheten att tala i de dmnen det
h?ir g:illcr - man kan se pi Ryssland

och ocksi, som efterrlkningen med be-

kilnnelsekyrkans fredsbciner frin septem-

ber visar, pi Tyskland - och desto mer
iligger det tydligen de andra kyrkorna
att bedja och tala inte bara i eget utan
i den <ivcrnationella kyrkans namn."

Den tyska protestantismens
nuvarande lege.

Den protestantiska tidskriften "Sonn-

tag im Volk" innehiill i sitt julinummer

en iiverblick civer det protestantiska

kyrkliga llgets utveckling inom Tysk-
land. Det heter dlri bl. a.: Under maj

minad i ir iigde i Berlin fd'rnyade fiir-
handlingar rum' som lett till ijkad klar-
het. Fcirst och frlmst har uppnitts, att
principerna fcir den tyska evangeliska

kyrkans nya ordning formulerats, som

av riksministern fijr de kyrkliga ange-

ldgenheterna i alla delar godklnts. Detta
har skett i anslutning till rikskansler
Hitlers {iirordning av den r y februari
r937. De fastslagna grundsatserna lro
fiiljande:

r. Den evangeliska kyrkan har av

Martin Luther l6rt att skarpt skilja
mellan fcirnuftets och trons, politikens
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och religionens, statens och kyrkans om-
riden.

Den nationalsocialistiska viirldsiskid-
ningen dr den politiska llra, som prig-
lar och gestaltar den tyska mlnniskan.
Den Ir som sidan fiirpliktande lven fiir
kristna tyskar. Den evangeliska kyrkan
drar i staten en av Gud skapad ordning
och fordrar av sina medlemmar trogen
tjlnst inom ramen av denna ordning.

2. Evangeliet giiller f6r alla folk och
alla tider, men den evangeliska kyrkan
har av Martin Luther lilrt,' att sann

kristlig tro fullt kan gcira sig g?illande

blott inom den av Gud skapade sam-

hdllsordningen. Vi taga dirf6r avstind
frin all politisk universalism av romersk
och vZirldspolitisk prXgel.

3. Den nationalsocialistiska vdrlds-
iskidningen beklmpar obevekligt den
judiska rasens politiska och andliga in-
flytande pi virt folks liv. I lydnad mot
den gudomliga skapelseordningen be-
jal'.ar den evangeliska kyrkan ansvaret
f<ir att den tyska folkandan bevaras ren.

Dessutom finns det i trons rike ingen
stdrre differens In den mellan Jesu Kristi
och den judiska religionens budskap an-

giende lagiskhet och Messiasfiirhopp-
ningar.

4. Den evangeliska kyrkan har till '

uppgift att fdr den tyska mlnniskan si
fcirkunna budskapet om Guds uppen-
barelse i Jesus Kristus, som reformato-
rerna, sdrskilt D:r Martin Luther lilrt.

t. Om en endrlktig tolkning av det-
ta budskap Ir mdjlig, kan avgiiras, blott
om de bestiende spinningarna inom den

tyska protestantismen blras i inre kraft-
fullt liv och de n6dvdndiga diskussioner-
na foras i sanningskilrlekens och fiirdrag-
samhetens anda. Dlrfcir miste en klar
ordning skapas, som sdkerstlller evan-
geliets fiirkunnande och garanterar till-
riicklig andlig omsorg om kyrkans alla

medlemmar.
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Fritlnkarnas vlrldsunion.
Pa fritlnkarfcirbundets kongress i

Bryssel r.936 stiftades "Fritlnkarnas
vlrldsunion", som samlades till kon-
gress i London 1938. unionen, som hr
omfatta mer In 6 millioner personer'
har till mil: lidelsefull kamp mot reli-
gionen och dess kyrkor - det mi vara
pi det vetenskapliga, politiska eller so-

ciala omridet.

Sedan r935 stir "VSrldsunionen" i
intim fdrbindelse med de bolsjevikiska
gudltishetsfiirbunden. Rdrelsens kommu-
nistiska inriktning framgir av ett utta-
lande av den sovjetryska representant,
som var vice president vid senaste kon-
gressen i Prag: "Vi kunna vara vid gott
mod, ty vi hava ritt att fyllas av den

stdrsta hoppfullhet, och vi skida redan

den r6da morgonrodnad, som fiirberetts
genom de viras arbete".

Fiir effektivt utbredande av fritlnkar-
ideologien hava slrskilda grupper ska-

pats, "de kdmpande ateisterna". Dessa

Steister ilro uteslutande kommunister,
som skolats i Moskva fcir att sedan bliva
ledare inom gudlcishetens organisationer
i alla liinder, Fiir att utit maskera dessa

aktioner, framhdves icke iippet den anti-
religiiisa instdllningen utan man fiirkla-
rar, att den andliga upplysningen i vira
dagar har act uppvisa sidana framsteg,
att det iir ncidv?indigt att giira milnni-
skorna 'f<irtrogna med de nya "filoso-
fiska resultaten". Pi si sitt kan det in-
ttdffa, att personer, som icke hava nigon
fcirutfattad mening och som icke hava
nigot att gtira med kommunistiska
id6er, intrlda i fritiinkarf6reningar och
drir ihiira "filosofiska f<iredrag" av kom-
munistiska talare. Sovjetryssland har an-
slagit mycket stora summor fiir denna
propaganda.

Den judiska pressen och litteraturen
understtidja fritlnkarrcirelsen i alla avse-

enden. PE senaste tiden hava ett fler-
tal antireligicisa skrifter utkommit, vil-
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kas fiirsta upplagor trycktes i Spanien

men som sedan spritts till Frankrike.
Fdrfattarna d6lja sig bakom spanska

namn, men iiro i sjiilva verket kommu-
nistiska judar, vilka verkat som sovjet-
ryska agenter i det riida Spanien.

En bok om Pius XII.
"Sens chr(tien" meddelar i sitt juni-

nummer bl. a.: Bland den litteratur,
som behandlar den nuvarande pivens

liv, intager en bok av Georges Goyau

en alldeles srirskild plats. Goyau Ir en

av de mest representativa personligheter-

na inom det franska katolska andelivet
och medlem av Franska akademien.

Boken, som utkommit hos Plon i Paris

och bilr titeln "S. S. Pie XII", framstlller
den Helige Fadern icke blott som den

kvrkliga hierarkiens huvud, utan ockst
som den kyrklige hromlstaren och sorn

fcirebild i kristligt leverne. Fcirst skild-
ras den unge prlsten Eugenio Pacelli och

de mingfaldiga diplomatiska uppgifter,
som anfcirtroddes honom redan i hans

unga ir. Ocksi hans prlsterliga veit-
samhet tecknas ingiende och det Ir av

slrskilt intresse, att denna speciellt
klnnetecknades av omsorg om sjllavir-
den inom arbetarvirlden. Aven inom
Mariakongregationer och kvinnliga ord-
nar sysslade han med sjllavirdsuppgif-
ter. Redan pi ett tidigt stadium fram-
tridde Eugenio Pacellis stora tankeklar-
het, framfcir allt di det giillde frigor
r<irande det religi<isa livet. Under hans

verksamhet i Tyskland riinte hans ut-
talanden i frigor inom den kristna so-

cialhran, vilka han riktade till katolska
organisationer, utomordentligt erkln-
nande. Lingt innan han blev pive, be-

troddes han med liisandet av uppgifter,
som giillde hela Kyrkan. At det katolska
lekmannaapostolatet och katolikernas
sociala aktion ilgnade han siirskild upp-
mirksamhet. Upprepade ginger deltog

han i sociala anordningar inom olika
katolska linder. Ddrvid l3g honom -

slrskilt under hans verksamhet som

statssekreterare - arbetat fcir freden
mycket varmt om hjertat, ett arbete som
ju fortfarande har hans stora intresse.

Ett slrskilt kapitel i boken lgnas hans

personliga deltagande under den tid han
var statssekreterare i minga eukaristiska
kongresser, vilka han tillmlter en utom-
ordentlig betydelse. Vid dessa visade det

sig, att han i linder, som han aldrig
fcirut bes6kt, fcirstod att genast vinna
katolikernas hjlrtan, nigot som utan tvi-
vel skall komma dven hans verksamhet
som pive till godo,

Sociala strlvanden i Holland.
I Holland har en r6relse framtrltt

med mil att istadkomma en kraftig
uppryckning inom det sociala arbetet
drir. Pi initiativ av" "Romersk-hatolska

drbetdres fdrbund)' har denna sociala r<i-

relse konstituerats vid ett stort mcite i
Amsterdam. Bland de nlrvarande mirk-
tes lrkebiskopar, biskopar, ministrar'

-represcntr€nter $tie,*lla -+el'rgirisa ordnas
katolska seminarier och universitet samt

alla katolska organisationer i landet.

Ungdomens sammanslutningar voro tal-
rikt representerade och piverkade den

nya rcirelsens fcirsta framtriidande genom

sin idealism och ungdomliga entusiasm.

Rcirelsens program Ir tecknat i Pius
' XI:s encyklika "Quad'ragesimo anno", I

denna ryktbara encyklika om arbetet,
publicerad r93r fiir att - som dess

namn anger - htigtidlighilla 4o-irs-
minnet av Leo XIII:s utgivandp av en-

cyklikan "Rernrn nwarum", v'ddjade den

nyligen bortgingne piven till alla mln-
niskor med god vilja, inbjiid dem att
sammansluta sig fiir att iterupprltta den

organiska sociala ordningen, vilken ned-

brutits av individualismen' som uppliist
samhlllet i atomer. Den Helige Fadern

har dlr anvisat de hjiilpmedel, som, om

de begagnades, skulle rldda vlrlden frin
stora olyckor.
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M6tet i Amsterdam besliit, att de

oskattbara llror, som innehillas i
"Quadragesimo anno" icke skulle fcirbliva
okinda f6r vdrlden, Frin och med nu
till ir r94r, di ro-irsminnet av denna
encyklikas tillkomst kan firas, borde
hela Holland vara informerat om vari
den verkliga och effektiva ldsningen av
nutidens sociala svirigheter bestir. Un-
der tiden skola katolikerna bemiida sig

att genom tal och exempel samarbeta
med alla troende fdr det sociala livets
fc!rnyelse,

Med vilka medel skall milet nis?
Framf6r allt b6ra katolikerna med den
stcirsta samvetsgrannhet gi in fdr sin

mission. Vidare biira de gdra klart fcir
sig de fcirpliktelser och den messianska

karaktilr, som Ir utmlrkande f<ir denna
arbetsuppgift - en mission, som bestir
i att bringa ljus i miirker, att bringa
hugsvalelse i si stora lidanden. Eftersom
arbetet inneblr att uppriltta den sociala

ordningen bland Guds barn, h<ir biinen
till det allra viktigaste. Mlssor bcira i
htla landet celebreras fiir rdrelsens fram-
ging. Men det skall ocksi bliva myc-
ken aktivitet. Det Ir med sig sjllv, man
skall biirja, med sitt eget personliga liv.
Hela det katolska livet biir formas en-
ligt de principer, som kommit till ut-
tryck i 'Quadragesimb anno".

Det yttre arbetet skall taga formen
av en intensiv propagandakampanj. Ge- n

Frln Credos torn.

nom radio, genom pressen, genom sko-
lan, genom personliga f<irbindelser skall
ett kontinuerligt inflytande pi hela be-
folkningen istadkommas,

Alla skola mottaga samma maning,
alla skola inspireras att blicka mot ert
och samma mil. Alla katolska organi-
sationer skola f<irenas i denna aktivitet:
de religicisa och kulturella fiireningarna,
arbetsgivarnas sammanslutningar och ar-
betarnas.. . Det skall icke bliva nigot
mindre dn ett katolskt korstig f6r att
bereda vdgen f6r den sociala rlttvisans
och barmhlrtighetens rike, Alla miin-
niskor med god vilja bdra pi si sdtt
samarbeta f6r att reformera samhllls-
livet - frin och med i dag, dt ingen
mera skall vara en individ isolerad frin
de andra, som anser, att han icke har
nigra plikter mot samhlllet i dess hel-
het eller mot andra individer.

"Jag kdnner tillriickligt holllndarnas
praktiska llggning", skriver C. E, Mc
Guire i "America", varur denna artikel Ir
hlmtad, "fcir att kunna fdrutslga, att
rdrelsen. snart skall utveckla avsevlrd
aktivitet. Hollands drottning har manat
sitt folk till moralisk och andlig upp-
rustning; och med all rdtt kan man lov-
orda klarsyntheten och handlingskraften
hos de katolska ledarna, som hava in-
sett, att det tillkommer dem att sltta
sig i spetsen fcir denna upprustning och
sorn ocksi gjort det".

Hdlsingborg 1939. Aktiebolaget Boktryck,
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