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„RODZINA”

„POSŁANNICTWO” — dotychczas pismo religijno-społeczne przezna

czone głóirnie dla wyznawców Kościoła Polsko-Katolickiego — staje się 

od bieżącego numeru miesięcznikiem problemoiuo-dyskusyjnym. poświę

conym dziejom i doktrynie polskiego katolicyzmu.
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BISKUPA ORD YN AR I U SZ A  PRDF.  DR.  M A K S Y M I L IA N A  B O D E G O

Dnia 2 grudnia 1959 r. o godz. 18- Ks. Biskup Ordy
nariusz dr M.ksymi'ian Rode przejął uroczyście 
władzę w całym Kościele Polsko-Katolickim oraz 
w prokatedrze tegoż Kościoła w Warszawie.

Taką właśnie treść zawiera w sobie słowo: ingres. 
Pochodzi (ino od czasownika łacińskiego: ingredior, 
tzn. wkroczyć, wejść do wnętrza; stąd ingressus — 
oznacza wejście, wkroczenie, wjazd.

Biskup odbywający ingres musi wkroczyć do ka
tedry, zagarnąć ją niejako pod swą władzę. Wkro
czenie to jest równocześnie zewnętrznym wyrazem 
przejęcia władzy jurysdykcyjnej w diecezji, a w na
szym wypadku — w całym Kościele.

Nie potrzeba chyba podkreślać, że objęcie rządów 
w Kościele przez biskupa jest dla Kościoła wyda
rzeniem doniosłym, które też powinno znaleźć wy
raz w odpowiedniej, dostosowanej do ważności 
chwili — poważnej i podniosłej uroczystości. Taką 
była właśnie uroczystość ingresu J. E. Naj przewie
lebnie jszego Ks. Biskupa dr. M iksymiliana Rodego.

Wcześnie już, przed rozpoczęciem nabożeństwa, 
gromadzili się w prokatedrze wierni, przybywali bi
skupi, kapłani i przedstawiciele różnych wyznań, 
zajmując przygotowane dla nich, odpowiednie miej
sca. W prezbilerium zasiedli: Najprzewielebniejszy 
Ks. Bp Julian Pękala oraz Najprzewielebniejszy Ks. 
Biskup dr Radovan Jóst — biskup Staro-Katolidkie- 
go Kościoła Słowacji z Lubljany. Poza prezbiterium, 
pierwsze miejsca zajęli Dostojni Goście, Biskupi, 
Księża i przedst"wiciele Braitmich Kościołów oraz 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej: Jego Magni
ficencja Ks. dr Wiktor Niemczyk — Rektor Akade
mii, Ks. dr Karol Wolfram — Prorektor, Najprze
wielebniejszy Ks. Bp Feldman ze Staro-Katolickie- 
go Kościoła Mariawitów, Ks. dr Waldemar Gaspary 
z ramienia Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsbur
skiego, Ks. Kanclerz Niesułkowski w imieniu Me
tropolity Polskiego Kościoła Prawosławnego, Ks. Jan 
Niewiedz,erzr ł superintendent Koścśołi Ewangelicko- 
Reformowanego. Dalsze ławki, po stronie Lekcji, 
zajęli licznie przybyli na ingres Księża Kościoła 
Polsko-Katolickiego. Odświętnie ubrani w komżach 
i stułach, odznakach wł dzy kapłańskiej, wyglądali 
poważnie i uroczyście. Wśród księży i przybywają
cych, ziajmującvch miejsca gości, uwijał się szybko 
Ks. Tadeusz Majewski, proboszcz parafii warszaw
skiej, dotychczasowy gospodarz świątyni a zarazem 
Kanclerz Kurii Biskupiej. O wszystkim i o wszyst
kich pamiętał, każdemu wskazał miejsce, wciąż po
godny, choć z twarzy można było wyczytać zmęcze
nie pracą nad przygotowaniem (zewnętrznej oprawy 
ingresu.

Na kilka minut przed godz. 18 cisza zaległa ko- 
ściół. Oczekiwano w skupieniu i ciekawości poja
wienia się Ks. Biskupa.

Punktualnie o oznacizionej godzinie dał się sły
szeć delikatny warkot motoru przed drzwiami ko
ścioła. Za chwilę w drzwiach prokatedry ukazał się 
Najprzewielebniejszy Ks. Biskup dr Maksymiliam 
Rode w asyście Ks. Dziekana Waleriana Kierzkow- 
skiego, jako Archidiakona. U drzwi kościoła cac
kali na Ks. Biskupa ze świecami i wodą święconą 
klerycy, przyprowadzeni tu przea Ks. Proboszcza, 
Ponrzedzany przez procesję kleryków, wkroczył Ks. 
Biskup Ordynariusz w progi prokartedry. Ciszą ko
ścioła targnął nagle potężny dźwięk fanfar, a zaraz 
po fanfarach — powitalna pieśń chóru.

Ksiądz Biskup szedł środkiem świątyni z dostoł- 
jeństwem i powagą. Skupiona twarz wyrażała pełne 
zrozumienie tej ważnej dla Kościoła i osobiście dla 
Ks. Biskupa — chwili. Widać było, że zdaje sobie 
doskonale sprawę z tego, czym jest biskupstwo 
oraz rządy w KościeTe: jest oino — jak trafnie okre
ślił Andrzej Frycz-Modrzewski gorliwy propagator 
Kościoła Narodowego w XVI wieku i jeden z naj
mądrzejszych ludzi w ówczesnej Polsce — dziełem 
mozolnym i pracowitym, brzemieniem, a nie bez
troską godnością, nie okazałością i zaszczytem, nie 
mlekiem tylko i wełną.

Z pewnością i słowa Apostoła Pawła, zwrócone do 
powołanego przezeń na Krecie Biskupa Tytusa, a na<- 
kreślające ideał dobrego biskupa, musiały przyjść 
na pamięć: „Albowiem biskup ma być bez zarzutu, 
jako szafarz Boży: nie pyszny, nie gniewliwy, nie 
winopiłca, nie gwaltownik, nie chciwy szkaradnego 
zysku, ale gościnny, dobrotliwy, rortronwiy, sprawie
dliwy, święty, powściągliwy...**. Zaiste, biskupstwo — 
to prawdziwe brzemię. Bo czuwać trzeba nie tylko 
nad czystością nauki i obycizajów w całym Kościele, 
ale przede wszystkim samego siebie trzymać mocno 
w ryzach: karcić swe ciało i w niewolę podbij ić..., 
aby innych podciągać w górę słowem i przykładem 
Życia, aby być jak miasto warowne na górze, jak 
świeca na wysokim świeczniku. Jest nad czym się 
zatroskać. Jest też o co prosić Boga w modlitwie.

Najprzewielebniejszy Ks. Biskup klęknął przed 
ołtarzem, modlił się w  skupieniu, potem wstał i za
czął ubierać się do Mszy św. W tej samej chwili 
otoczyła Dostojnika Kościoła asysta kleryków, kie
rowanych wprawnym skinieniem Ks. dr Naumczy- 
ka — jak orkiestra batutą sławnego dyrygenta.

Rozpoczęła się Msza św. Kościół rozbrzmiewał 
śpiewem chóru, a głosy solistów Opery Warszaw
skiej wstrząsały wprost jego murami. Piękny śpiew 
budził w duszach wiernych podniosłe uczucia, kie
rował myśl ku Bogu. A to bardzo ważne — skiero
wać myśl swą ku Bogu... Człowiek tym szlachetnie
je, w sercu jego zapala się jakieś światło, które 
pozwala widzieć lepiej własne słabości, co jest już 
pierwszym krokiem odmowy duchowej.
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Po Ewangelii wygłosił Słowo Boże najstarszy wie
kiem dziekan Ks. dr Stanisław Maćkowiak. Przywi
tał on Ks. Biskupa w imieniu Księży i całego Ko
ścioła oraz życzył błogosławieństwa Bożego >w pracy, 
prosząc też, aby dibry Bóg wspierał w chwilach 
trudnych, podnosił w momentach duohowego przy
gnębienia, a zawsze był Przewodnikiem i Patronem 
tak swemu Biskupowi jak też Kościołowi,. nad któ
rym powierzył mu władzę.

I zmów Najprzewielebniejszy Ks. Biskup przystą
pił do ołtarza Pańskiego.... Składał Bogu najczystszą 
i najdoskonalszą Ofiarę. Oddawał przez to należną 
Bogu cześć i chwałę.

Po skończonej Ofierze Mszy św. Ks. Biskup za
siadł na tronie po stronie Ewangelii i przyjął od 
swoich Księży uroczys e przyrzeczenie posłuszeństwa 
w rzeczach wiary, moralności i dyscypliny kościel
nej oraz zapewnienie ofiarnej służby Kościołowi 
w miarę ich sił i zdolności. Z kolei podchodzili 
Biskupi i Kapłani, przedtstawiciele Bratnich Kości«> 
łów zrzeszonych przy Polskiej Radzie Ekumenicz
nej, składając serdecznie gratulacje oraz życzenia 
opieki i pomocy Bożej w pracy dla dobra i rozwoju 
całego Kościoła,

Podniosłą uroczystość kościelną zakończył mocnym 
kazaniem, jak potężnym akordem sam Najprzewie
lebniejszy Biskup Ordynariusz. Słowa Jego, wypo
wiedziane zdecydowanie, nacechowane wielką wiarą 
w przyszłość Kościoła pozostaną długo w pamięcś 
wszystkich kapłanów i wiernych. Kierując się daw
nym, choć niepisanym prawem w Kościele, na mo
cy którego nowowybrany biskup ordynariusz, po 
gruntownym namyśle i żarliwej modlitwie stawia 
sobie jako dewizę życia jakieś hasło przewodnie, 
Najprzewielebniejszy Ks. Biskup wytyczył sobie szlak 
swej pracy w haśle następującym:

„Powodowany duchem naszego katolickiego i apo
stolskiego Kościoła, duchem Pisma św. i Tradycji, 
ja, sługa Boży i prawowity następca apostołów Je
zusa Chrystusa, wybrałem «obie hasło, które będzie 
dewizą mojego biskupiego włodarstwa. Hasło to 
brzmi: Bogu, Kościołowi, Polsce".

Chcę i będą służył Bogu — rozwijał Ks. Biskup 
wytyczone przez siebie trzy zadania do spełnienia. 
Będę służył Bogu, bo dla człowieka wierzącego naj
wyższą normą postępowania, najwyższą wartością, 
krzepiącą wiarę i radosną nadzieję — jest Bóg! On 
daje „wszystkim życie, tchnienie i wszystko**. Przed 
Nim każdy wierzący pada na kolana, a składając

ręce powtarza słowami św. Jama: „Godzien jesteś 
Panie Beże nasz, otrzymać chwałę i cześć i moc, 
boś Ty stworzył wszystkie rzeczy: z woli Twojej 
istniały i stworzone były**.

Chcę i będą służył Kościołowi — padło twardo 
drugie hasło. Ks. Biskup wyraził swą wolę służe
nia takiemu Kościołowi, w którym miejsce fa- 
ryzeizmu zajmuje prawda, miejsce pychy pokora, 
nienawiść i kapliczkowe samouwielbienie zastępuje 
powszechna i bezwarunkowa miłość; Kościołowi, dla 
którego fundamentem i opoką nie jest człowiek — 
papież, ale sam Jezus Chrystus.

Chcę i będę służył Polsce. Przewrotnym fary
zeuszom Jcaus Chrystus powiedział: „Oddajcież te
dy, co jest cesarskiego — cesarzowi, a co jest Bo
żego — Bogu". Stosownie do słów Chrystusa Parna, 
Najprzewielebniejszy Ks. Biskup powiedział: „Chcę 
i będę służył Polsce, bo jestem Polakiem, bo ko
cham Polskę naszą całą; czuję się też przez Boga 
powołanym do spełnienia specjalnej misji: prowa
dzenia do Boga wszystkich wierzących Polaków 
w Kraju i gdziekolwiek po świecie rozsianych, a du
chowo dotąd rządzonych przez Watykan, zaprowa
dzenia do zbawienia ich dusz nieśmiertelnych w pol
skiej liturgii, w polskiej mowie, w Kościele Polsko- 
Ka.olickim. Obchodzone Millennium musi się stać 
również religijnym otrzeźwieniem. Polacy wierzą 
w Boga. Chcę, aby modlili się w polskich kościo
łach po polsku i pod przewodnictwem polskich bi
skupów; chcę aby służąc Bogu służyli również swo
jej umiłowanej Ojczyźnie".

Wszyscy kapłani i zgromadzeni w świątyni wier
ni słuchali słów swego Biskupa Ordynariusza w sku
pieniu. Z oczu ich przebijała wiara w lepszą przy
szłość Kościoła. Widać było, że całym sercem, całą 
duszą opowiadali się za hasłem służenia Bogu, Ko
ściołowi i Ojczyźnie, a Najprzewielebniejszemu Ks. 
Biskupowi życzyli, aby dobry Bóg dodał mu sil do 
pracy w realizowaniu wytyczonej drogi.

Hymnem „Tyle lat my Ci o Panie..." zakończano 
uroczystość ingresu.

Jeśli autorowi niniejszej relacji o ingresie wolno 
/dodać coś od siebie, to z głębokim przekonaniom 
i całą świadomością tego co pisze, stwierdza: 
Opatrzności i lasce Wszechmogącego Boga zawdzię
cza Kościół nasz takiego Kierownika i Biskupa 
Ordynariusza, jakiego otrzymał w osobie Ks. prof. 
dr Maksymiliana Rodego.

Ks. Mgr EDWARD BAŁAKIER

Z G E N E Z Y  IDEI  K O Ś C I O Ł A  N A R O D O W E G O

NIEUDANA PRÓBA
KS. MGR EDWARD BAŁAKIER

U
 ŹRÓDEŁ MYŚLI O KOŚCIE

LE NARODOWYM. Próbując 
dokopać się do źródeł myśli

o Kościele narodowym, należy cof
nąć się bardzo daleko, aż do sa
mych początków chrześcijaństwa. 
Te bowiem kościoły, które zakładali 
Apostołowie w Jerozolimie, Antio
chii, Koryncie, Efezie, Tesalonikach, 
Rzymie itd., a które przejęli po nich 
biskupi, jako następcy, cieszyły się 
pewną samodzielnością przynaj
mniej w tym znaczeniu, że biskupi 
Die byli od siebie zależni w kie
rowaniu kościołami, ani też nie pod
legali żadnemu biskupowi nadrzęd
nemu. Prócz tego językiem litur
gicznym był język danego kraju, w 
którym tworzono nową spoSeczność

chrześcijańską. Nad czystością nau
ki, obyczajów i dyscypliny ko
ścielnej czuwali Apostołowie kole
gialnie, czemu dali najlepszy wyraz 
na Soborze jerozolimskim. Kolegial - 
ność kierowania Kościołem przejęli 
następnie biskupi, gromadząc się od 
czasu do czasu na tzw. Soborach 
Powszechnych. W pewnym więc 
sensie można by powiedzieć, że Ko
ściół Powszechny pierwotnego 
chrześcijaństwa tworzyły poszcze
gólne Kościoły narodowe.

Z czasem biskup Rzymu, posiada
jący najwyższą powagę z racji swoj 
rezydencji w stolicy imprerium 
rzymskiego, rozciągnął przy pomocy 
cesarzy oraz w oparciu o mylną 
interpretację tekstów Pisma św.,

władzę nad całym Kościołem, pod
porządkowując sobie innych bisku
pów.

Przeciwko władzy biskupa rzym
skiego zbuntował się w początkach 
IX  wieku Kościół Wschodni, gdyż 
patriarena Konstantynopola nie 
chciał podlegać biskunowi Rzymu. 
Nastąpiło rozbicie Kościoła Po
wszechnego na Kościół prawosławny 
i Kościół rzymsko - katolicki. 
Pierwszy z nich, kierując się dalej 
tradycją Kościoła pierwotnego nie 
narzucał żadnemu z kościołów 
prawosławnych różnych państw 
swej władzy. W ramach Kościoła 
prawosławnego organizowały się 
autokefaliczne kościoły, złączone 
ze sobą jednością wiary i obycza
jów, ustalonych na 8 Soborach Po
wszechnych. W pewnym więc sen
sie można by autokefaliczne ko
ścioły prawosławne nazwać kościo
łami narodowymi prawosławia.

Zwykło s:ę również mówić, że w 
Polsce myśl o Kościele narodowym 
pojawiła się bardzo wcześnie, na 
sto lat przed oficjalnym przyjęcienj
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Wszystkim, a szczególnie Przewielebnym, i Kochanym Bra

ciom Kapłanom, którzy złożyli mi życzenia z okaz,i Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku serdecznie dziękują i błogosławią im 

z głębi serca. f  Dr MaksymiUan Rode

Biskup Ordynariusz Kościoła 

Warszawa, dn. 10.1.1960 r. Polsko-Katolickiego w P. R. L.

chrześcijaństwa przez Mieszka I. 
Przynieśli ją do Polski dwai misjo
narze z Grecji: Cyryl i Me i ody 
Charakterystyczną cechą ich pracy 
misjonarskiej było to, że w liturgii 
posługiwali się językiem słowiań
skim, że stworzyli dla nawróconych 
Słowian obrządek słowiański. Naj
nowsze wykopaliska świadczą rów
nież o śladach chrześcijaństwa na 
ziemiach polskich daleko przed 
chrztem Mieszka.

Mimo tych sugestii i dowodów, 
trudno jednakże kościoły pierwotne
go chrześcijaństwa, autokefaliczne 
kościoły prawosławne, względnie 
kościoły organizowane na Morawach 
i w południowej Polsce przez Cyry
la i Metodego, nazwać kościołami 
narodowymi w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Wydaje się raczej, że ta
kie kościoły narodowe stworzyła w 
Europie dopiero Reformacja. Cały 
zaś okres przedreformacyjny, był 
okresem krystalizacji myśli o Ko
ściele narodowym oraz okresem 
prób zorganizowania takiego Ko
ścioła.

W 4-tym numerze „Naszego Po
słannictwa" z kwietnia 1959 roku 
podjąłem próbę nakreślenia genezy 
idei Kościoła narodowego. W arty
kule tym stanąłem na stanowisku, 
że myśl organizowania w Europie 
zachodniej kościołów narodowych 
była odbiciem nowych prądów u- 
mysłowych, politycznych i społecz
nych, biorących swój początek w 
wieku XIV. Odrodzenie, czyli Re
nesans włoski niósł ze sobą naczel
ną ideę wolności i to zarówno wol
ności politycznej, jak też wolności 
religijnej, tj. wyzwolenia się od 
autorytetu i uniwersalizmu tak ko- 
ścielnegp jak i cesarskiego. Rene
sans rozbudził też wśród narodów 
Europy poczucie narodowe, którte 
znalazło swój wyraz w kulcie dla 
mowy ojczystej, a przede wszyst
kim w walce poszczególnych naro
dów o samodzielny byt państwa. 
Spod uniwersalizmu cesarskiego 
wyłączają się w XIV i XV wieku: 
Francja, Hiszpania, Anglia. Dania, 
Węgry, Polska — przechodząc pro
ces konsolidacji narodowościowej.

W  _ miarę scalania się pańs*w eu- 
ronejskich w odrębne narodv, ro- 
d7’ła się coraz żywsza myśl. by 
Kośc:ół wyodrębnić, uniezależnić od 
papiestwa, związać ściśle z pań
stwem, aby przez to jedność narodu 
nabrała większej spoistości.

Pierwszy myśl tę pragnął zreali
zować w Anglii — Jan Wiklef — 
profesor uniwersytetu w Oksfordzie. 
W walce rządu angielskiego z prze
wagą duchowieństwa i Kościoła sta
nął po stronie rządu. Proponował 
wprowadzenie języka angielskiego 
do nabożeństw kościelnych, uznanie 
najwyższego autorytetu Biblii w 
m :ejsce autorytetu papieskiego oraz 
zerwanie więzów z papiestwem.

J AN HUS. Myśl zorganizowa
nia Kościoła narodowego, 
podjęta w Anglii przez Jana 

Wiklefa. przedostała s:ę aż do Czech. 
Propagatorem jej oraz obrońcą był 
męczennik narodu czeskiego — Jan 
Hus.

Czechy w XV wieku nie były 
państwem samodzielnym politycznie.

lecz należały do ziem. dziedzicz
nych Habsburgów. Zależność od ce
sarstwa niemieckiego dawała się 
dotkliwie odczuć, gdyż najlepsze 
ziemie, bogactwa mineralne kraju 
znajdowały się w rękach Niemców; 
oni opanowali kluczowe pozycje e- 
konomiczne kraju: rzemiosło, han
del, rolnictwo; oni spychali Cze
chów na stanowiska podrzędne, a 
stosując wszelkie formy ucisku feu
dalnego doprowadzali naród do coraz 
większej nędzy materialnej. (Por.: 
Janusz Tazbir, Swit i zmierzch 
polskiej Reformacji, W-wa 1958, 
s. 24—31).

Nic więc dziwnego, że wśród Cze
chów narastało niezadowolenie, któ
re skierowane było nie tylno prze
ciw potędze niemieckiej, ale prze
ciw Rzymowi i papiestwu, gdyż po
tęga niemiecka w sprawach czeskich 
jak i w sprawach słowiańskich w 
ogóle, działała ręka w rękę z drugą 
potęgą — Rzymem.

Takie było tło społeczno - poli
tyczne wystąpienia Jana Husa. Był 
on, niejako, wyrazicielem dążeń ca
łego narodu, skupił w sobie pra
gnienie politycznej i religijnej nie
zależności. Wprawdzie w pierw
szym rzędzie zaatakował papiestwo 
za handel odpustami, wyższy kler za 
zepsucie obyczajów i gromadzenie 
olbrzymich majątków, wprawdzie 
zapalił pochodnię wojny religijnej, 
ale pochodnia ta była zrobiona z in
nego materiału: husytyzm powstając 
na terytorium czeskim jako nowy 
prąd religijny nie tylko był obja
wem protestu przeciw katolicyzmo
wi, jako religii i Rzymowi, jako 
organizacji kościelnej, lecz spoczy
wał na g r u n c i e  n a r o 
d o w y m  i p o l i t y c z n y m ,  
jako żywioł skierowany przeciw 
ciemiężycielom Słowian zachodnich
— Niemcom. (Por. Jan Szczęsny 
Ptaszycki. Ze studiów nad „Memo
riałem" Ostroroga, Warszawa, 1913).

Dowodem na powyższe twierdze
nie jest instrukcja posłów husyc- 
kich, złożona na ręce Władysława 
Jagiełły, a zawierająca prośbę o 
pomoc króla i wielkiego księcia 
litewskiego Witolda w walce o nie
podległość Czech. Instrukcja wyłusz- 
eza przyczyny, dla których naród 
czeski nie życzył sobie panowania 
króla niemieckiego Zygmunta* 
...„zaklinamy na Boga... aby okru
cieństwom owym, zmierzającym do 
wylęp‘enia wszelkiego języka sło
wiańskiego, kres położył, albowiem 
wyniszczenie naszego języka czes
kiego (język wzięto tu jako synonim 
narodowości — przyp. mój) ... grozi
ło by zagładą języka polskiego 
z powodu jego naturalnej językowi 
naszemu przychylności". (J. Macek, 
Husyci na Pomorzu i w Wielkopol- 
sce, Książka i Wiedza 1955, s. 21).

Tak więc reformacja religijna, 
dążąca do stworzenia suwerennego 
narodowego Kościoła czeskiego, szła 
w ścisłym związku z pragnieniem 
politycznej niezależności i z chęcią 
stworzenia niepodległego państwa 
czeskiego. Próba zorganizowania 
Kościoła narodowego w Czechach, 
podjęta przez Jana Husa, wypływa
ła z ducha czasu, z ogarniających 
całą Europę prądów narodowościo
wych. Wyrazem tych dążności były 
poglądy Jana Husa, nawiązujące do 
poglądów angielskiego reformatora 
Wiklefa, którego dzieła przedostały 
się z Anglii do Czech od czasu, 
gdy córka Karola IV Luksembur- 
czyka — Anna — wyszła za króla 
ang!elskiego Ryszarda I I  (1377 — 
1399) (Umiński, Historia Kościoła, 
Lwów 1933, t. I, s. 516). Jan Hus, 
podobnie jak Wiklef, zaatakował 
prymat i władzę papieską, mieszanie 
się duchownych do spraw świeckich 
oraz dążył do tego, by państwo 
miało większy wgląd w sprawy 
Kościoła.

Po śmierci wielkiego patrioty i 
męczennika czeskiego (r. 1415), 
zwolennicy jego nauki rozpadli się 
na trzy grupy: kalikstynów, tabory- 
tów i braci morawskich. Kalikstyni, 
nazywani też utrakwistami od żą
dania Komunii św. pod dwiema po
staciami (sub utractue specie), spro
wadzali reformę Kościoła do trzech 
głównych żądań: 1. Komunii św. 
pod dwiema postaciami, 2. wpro
wadzenia języka czeskiego do na
bożeństw i administracji państwo
wej, 3. naprawy moralności duchow
nych i odebrania Kościołowi jego 
majątków. Był to tzw. minimali- 
styczny program reformacji, od nie
go też w XVI wieku rozpoczęła 
Reformacja stawiać pierwsse kroki.

Taboryci (od miasta. Tabor, głów
nego ich ośrodka) należeli do rady
kalniejszego odłamu husytyzmu. 
Radykalizm ich zaznaczał się za
równo w dziedzinie społecznej, tj. w 
walce przeciw uciskowi feudalnemu, 
jak i teologicznej: Pismo św. uwa
żali za jedyne źródło wiary, nie 
czcili obrazów ani relikwii, domagali 
się zniesienia odrębnego stanu du- 
cnownego, nie uznawali dogmatu 
Trójcy św., bóstwa Chrystusa i 
substancjalnej obecności Chrystusa 
w Eucharystii.

Zygmunt Luksemburczyk, po spo
wodowaniu spalenia Jana Husa na 
s!os:e, postanowił zniszczyć w Cze
chach jego zwolenników. W porozu
mieniu z papiestwem i przy jego 
wydatnej pomocy, organizował 
zbrojne wyprawy do Czech. Walkę 
z papiesko - cesarskimi wojskami 
prowadził dzielny wódz Taborytów
— Jan Żiżka. Czesi, pod jego wodzą,

(dokończenie na str. 24)
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Ks. dr ANTONI NAUMCZYK

OSTATNIA KSIĘGA NATCHNIONA
Każdy, kto pobieżnie zapoznał się z problematyką 

biblijną wie, że Biblia zawiera objawienia Boże 
wplecione przez autorów między epizody historycz

ne, osobiste doznania religijne, nie rzadko nawet 
między opowiadania i legendy ludowe. Dzieje obja

wienia Bożego w Biblii są długie, trwające od cza

sów Abrahama (XVIII w. przed Chr.) aż dc czasów 
apostolskich (koniec I w. po Chr.). Bez mała dwa 
tysiąclecia „przemawiał” Bóg do człowieka, nakie- 
rowywał go na drogę swych przykazań, zawierał 

i umacniał z człowiekiem przymierze, nawoływał 
błądzące pokolenia głosem proroków — wreszcie 

Syna swego posłał na ziemię, aby głosił ewangelię, 

ucząc ludzi prawdy.

Słowa, chociaż Boże, zacierały się w pamięci czło
wieka, proroków lud kamieniował, a Syna Bożego 
za wroga narodu poczytując ukrzyżowali ci, do któ

rych jak do własności przyszedł. Dlatego mądrym 

zrządzeniem Bożym zaczęto spisywać boże treści 
w księgi. Tak powstały księgi Starego i Nowego Te
stamentu, tak powstała Biblia. Na jej początku znaj
duje się Księga Rodzaju a na końcu Apokalipsa 

św. Jana Apostoła. Całokształt Bożego Objawienia 
Biblijnego zamyka się między tymi dwiema księ
gami natchnionymi. Jest to tzw. objawienie Boże 

publiczne, tj. takie, które mówi o prawdach reli
gijnych, potrzebnych każdemu człowiekowi do zba

wienia. Różni się to objawienie od objawień i pseu- 
doobjawień prywatnych, polegających na prawdzi
wych lub urojonych doznaniach religijnych osób ży
jących w dobie chrześcijańskiej, jak np. objawienia 
w Lourdes, w Fatima, w La Salette itp. W obja

wienia prywatne nie ma obowiązku chrześcijanin 
wierzyć, gdyż objawienie potrzebne do zbawienia 
skończyło się wraz ze śmiercią ostatniego apostoła, 

tj. św. Jana i wraz z jego ostatnią księgą, apoka
lipsą, która jest równocześnie ostatnią księgą Biblii.

Nazwa „apokalipsa” pochodzi od czasownika grec

kiego. apokalipto, co oznacza: odsłaniam, objawiam, 
odkrywam. Od słowa tego urobiono rzeczownik 

apokalipsis — objawienie, wyjaśnienie, odsłonięcie. 

Nazwa apokalipsis występuje w Pismach św. Ireneu
sza i kodeksach: Alef, A, C (w kodeksie A wystę

puje nazwa: Apokalipsis Joannu — podobnie w ko

deksie C, tylko w wyrazie Joanu brak jednego „n”). 
Minuskularne kodeksy mają inne nazwy, między 

innymi „ A p o k a l i p s a  J a n a  u c z n i a  P a ń- 

sk ilT gó”, „ A p o k a l i p s a ,  c z y l i  O b j a w i e 

n i e  J a n a ,  j a k i e  m i a ł  na  w y s p i e  Pat- 

m os” itd. Autor tylko w jednym miejscu nazywa 
swoją Księgę „ O b j a w i e n i e m ” (1, 1), natomiast 

w innych miejscach daje jej nazwę „ p r o r o c t w a ’’ 

(1, 3; 22, 7, 10, 18).

Po Malachiaszu (w. V i pocz. IV) zaczęło się 

kształtować w Izraelu piśmiennictwo mające na oku 

przyszłość narodu izraelskiego. Celem tego piśmien

nictwa było omawianie zagadnienia wybrania naro
du izraelskiego. Podczas gdy literatura prorocka po
sługiwała się językiem realnym, przypominała pew

ne idee istniejące w rzeczywistości, lub mające za
istnieć, to literatura apokaliptyczna zaczęła się opie
rać na fantazji i tajemniczości.

Genezy literatury apokaliptycznej szukać należy 

w czasach Daniela i Ezechiela (VI—V w. przed Chr.;. 

Są to jednak wzmianki małe w porównaniu z ca
łym ogromem twórczości apokaliptycznej w okresie 

od I I  w. przed do II w. po Chrystusie. Daniel dzia
łał na terenie Babilonii. Podłożem dla jego twór
czości był ucisk narodu przez obce państwa. Tak 
się zwykle dzieje, że gdy naród jest ciemiężony, bu

dzi się w nim duch narodowy. Naród wydaje wtedy 
jednostki, które stają się jego duchowymi przywód

cami, ludzi, którzy zależnie od swego poziomu inte

lektualnego tworzą literaturę wartościową (np. 
w Polsce Mickiewicz, Słowacki, Krasiński), łub prze
ciwnie, literaturę mierną.

Również naród iziaelski ciemiężony 'iomag-;;i się 

pociechy. Te idee przyświecały piszącym. Zadawa

no sobie pytanie, dlaczego naród izraelski cierpi 
i jaki będzie koniec tego cierpienia. Odpowiedzi na 

te pytania zaczęto łączyć z osobą Mesjasza, którego 
pojęcie tu właśnie zaczęto wypaczać co do osoby, 
czasu przyjścia i miejsca działalności. Literatura 
apokaliptyczna naśladując najogólniej symbolikę pro

rocką, oraz wizje prorockie, chętnie posługuje się 
tajemniczymi liczbami, nazwami miejsc, imionami 

itd. Apokaliptyka ma więc charakter tajemniczy. 

Jedno źródło tej tajemniczości jest bezwątpienia ne
gatywne, większość bowiem autorów dzieł apoka

liptycznych nie miało objawienia bożego co do przy
szłości i dlatego swoje pociechy i wywody musiało 
pokrywać mgłą tajemniczości i domysłów. Niejed

nokrotnie spotykamy się tu z pierwiastkami wręcz 
wróżbiarskimi. Często czytający musiał sobie łamać 
głowę zanim odgadł to, co miał na myśli autor da

nej księgi. Nie wykluczone, że św. Jan znał dzieła 
z zakresu apokaliptyki żydowskiej i naśladował je, 

gdy Kościół znalazł się w sytuacji podobnej, w ja
kiej Naród wybrany się znajdował, gdy był prze
śladowany. Przemawia za tym forma jego apokalip
sy, a więc wizje, symboliczne liczby, symboliczne 

imiona, jak: Gog i Magog, Słowo, Baranek, tajem

nicze nazwy miast, jak: Babilon, Nowe Jeruzalem, 
symboliczne przedmioty: pieczęci, trąby, niewiasta, 
smok itd. Wszystko to można spotkać również w ta
kich księgach apokaliptycznych, jak Apokalipsa Ba- 
rucha, Etiopska Księga Henocha, Wniebowstąpienie 

Izajasza, Wniebowzięcie Mojżesza, Księga Jubileu
szów, Testament Dwunastu Patriarchów i w całym 
szeregu ksiąg sybilijskich. Różnica między dziełem 
Jana a dziełami autorów innych apokalips sprowa
dza się do odmiennej genezy. Tam należy szukać 

jej w inwencji autorów, tu działa objawienie Boże.

Apokalipsa jest księgą trudną. Nie można sobie 
obiecywać, że zapoznanie się z zagadnieniem apoka

liptyki żydowskiej pozwoli na drodze analogii zro
zumieć apokalipsę św. Jana. Domysły i wątpliwości 

zawsze zostaną. Dotychczas bowiem brak jest nale

żytej jej interpretacji, chociaż sposobów interpreto
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wania Apokalipsy powstało w ciągu wieków wiels. 
Apokalipsa zawierająca różne pouczenia moralne 

i teologiczne pod osłoną figur i przenośni, nie jest 

łatwo dostępna dla ogółu czytelników. Stosowano do 
niej wszystkie odmiany egzegezy biblijnej. Wytwo
rzyły się różne systemy. I tak np. system historycz

ny doszukuje się w Apokalipsie śladu kultu ceza

rów. Zwolennicy jego twierdzą, że w związku z nim 
pozostaje wyliczenie 7 miast (zwłaszcza Efez, Smyr
na, Pergamon), w których kult cezarów znany był 

powszechnie. Specjalną uwagę zwrócono na roz
dział 13, 13—17. Zwolennicy interpretacji historycz

nej Apokalipsy podejrzewają, że pod zwierzęciem 

wychodzącym z morza można rozumieć państwo 
rzymskie żądające dla siebie i swoich władców czci 
boskiej. Głowy i korony tego zwierzęcia oznaczałyby 

cezarów. Symbolami bluźnierstw byłyby boskie ty
tuły skierowane do cezarów (np. augustus, vivus, 

sebastos), zwierzę zaś powstające z lądu oznaczałoby 
namiestnika w Azji. Namiestnik ten propaguje kult 

cezara i stara się swój cel osiągnąć przy pomocy 

czarnoksiężników, oszustów i fałszywych cudów. Lud 
w swojej gorliwości hołdowania cesarzowi posuwa 
się tak daleko, że czyni sobie na czole i rękach 
znaki tzw. haragmy. Jest to coś w rodzaju stempla 
kupieckiego. Cecha ta, czyli imię bestii wyrażone 

jest w Apokalipsie przy pomocy figury arytmetycz
nej 666. Według niektórych autorów ma ona ozna

czać imię ówczesnego cesarza, zwłaszcza, że w Tal
mudzie spotykamy słowo, które obliczone wg 
liter daje w sumie cyfrę „666” — 200+60+100+50+ 

+6+200+50'). Nie jest to całkowicie pewne, bo 

w Talmudzie znajdujemy niekiedy po „kof” jeszcze 
„jot”, co dałoby wynik 676. Należy także zwrócić 

uwagę na fakt, że imię Nerona przyjęło się jako po
strach. Powstała nawet legenda podająca, że śmierć 

Nerona była tylko- pozorna, że on nie umarł, ale 
ukrył się wśród dzikich szczepów, aby wrócić i objąć 
ponownie rządy. Stąd też gdy na tron wstępował 
władca okrutny, np. Domicjan, podejrzewano, że le

genda ta przybiera kształt rzeczywistości.

Apokalipsa posiada charakter ogólny. Nie robi żad
nej różnicy pomiędzy chrześcijanami pochodzenia ży

dowskiego i chrześcijanami pochodzenia pogańskie
go. Była przeznaczona dla całego Kościoła w Azji 
Mniejszej i to bez względu na pochodzenie wiernych. 
Przeznaczenie dla 7 Kościołów należy pojmować symbo
licznie, gdyż siódemka właśnie ogół, całość symboli
zuje. Autor postawił sobie za cel umocnić chrześci

jan w wierze i zachęcić ich do wytrwania w prześlado
waniach. Rękojmią wytrwania jest zapowiedź, że 

prześladowanie długo nie potrwa. Prześladowania usta
ną i nastąpi tryumf Chrystusa, który jest przedsta
wiony pod postacią symboli, np.: „ b ęd ą  w a l 
c z yć  z B a r a n k i e m ,  a l e  B a r a n e k  z wy 

c i ę ż y ,  bo j e s t  P a n e m  n a d  P a n y  

i K r ó l e m  n a d  K r ó l a m i ,  a ci, k t ó r z y  
z n i m  są, w y b r a n i  i w i e r n i ” (17, 14) 

„ B a r a n e k  r y c h ł o  p r z y j d z i  e”, a szatan, 

uosobienie zła, zostanie zepchnięty na 1000 lat 
do więzienia, co umożliwi zapanowanie Chrystusa 

nad złem.

Ci, którzy twierdzą, że Apokalipsa podaje historię 

ówczesnego wieku, a więc koniec w. I (np. ks. E.

i) taik inip. Guinikei, Reuss.

Dąbrowski, Prologomena, s. 240), utrzymują, że 
współcześni rozumieliby Apokalipsę lepiej od nas. 

Konsekwentnie należałoby zaliczyć ją wtedy do lite
ratury historycznej, a nie apokaliptycznej. A prze
cież ks. Dąbrowski i inni pokrewni mu w poglądzie 
autorzy zaliczyli Apokalipsę do ksiąg apokaliptycz
nych.

Apokalipsa przedstawia — twierdzą inni — pod 
formą symboli prześladowanie Kościoła od początku, 
aż do końca świata. Jeszcze inni mówią, że autoro

wi chodzi nie o Kościół, ale o całą ludzkość. Są też 

tacy, którzy uważają, że Apokalipsa jest księgą
0 charakterze eschatologicznym. Odnosi się więc do 

czasów Antychrysta. Ta opinia ma najwięcej zwo
lenników. Powstały nawet próbki interpretacji m i
stycznej. W swoim czasie ukazał się komentarz do 

Apokalipsy Bartłomieja Holtzhausera, w którym au

tor zastosował tłumaczenia o charakterze mistycz
nym. Według niego pozostałyby jeszcze ludzkości do 
przeżycia dwa okresy strasznych katastrof.

Jak ocenić powyższe próby pojmowania Apoka
lipsy? Wydaje się, że trzeba je ocenić negatywnie. 
Umotywuję to następującymi racjami. Jeżeli autor 

jakiejkolwiek apokalipsy, a więc także św. Jan, 
chciał ukryć prawdę bądź historyczną, bądź religij

ną pod pewnymi symbolami i obrazami z natury 
swej stwarzającymi zasłonę tajemniczości — to 

uczynił to tak, aby ani on, ani odbiorcy nie „wpa
dli”, gdyby Apokalipsa dostała się do rąk niepowo
łanych. Obrazy i symbole musiały być zatem tal; 
dobrane, by dobrze konspirowały. Do ich odszyfro

wania był niewątpliwie potrzebny klucz. Kto gc 
posiadał? W pierwszym rzędzie autor, a następnie 

ci, którym go autor chciał zdradzić. Dlatego naj • 
wcześniejsze świadectwa Tradycji na temat rozumie

nia Apokalipsy są tu daleko ważniejsze, niż przy 
innych księgach Pisma św. Te świadectwa są bez- 

wątpienia j e d y n y m  k l u c z e m  do odszyfro
wania Apokalipsy, a są nimi tak długo, dopóki się 

nie zaznaczy rozbieżność w interpretacji. Ta ostat- 
na wskazuje na utratę prawdziwego klucza.

Jest jeszcze inny argument, który wysiłki póź

niejszych Ojców Kościoła, Pisarzy, Uczonych Scho
lastyków, Mistyków, a nawet i dzisiejszych bibli- 
stów czyni bezowocnymi. W naturze literatury apo
kaliptycznej leży ta cecha, że autor danej jednostki 
literackiej zamyka treść przez siebie opowiadaną 

pod osłonami i symbolami do j e d n e j  genera- 
c j i. Uważny badacz literatury apokaliptycznej 

stwierdzi to na podstawie porównania poszczegól
nych apokalips. Zatem i św. Jan zamknął to, cc 

chciał powiedzieć, w granicach swojej generacji. 
Dlatego rozciąganie treści apokalipsy na dalsze wie

ki i okresy jest bodajże nonsensem. Że tak jest 
a nie inaczej dowodzi tego tło historyczne Apokalip

sy.
Autor nie przechodzi obojętnie koło wypadków, 

które się wtedy rozegrały i to nie tylko obok wy

padków historycznych, ale także spowodowanych 
przez naturę, np. trzęsienie ziemi, głód za Klaudiu
sza itd. Główny akcent kładzie na wydarzenia hi

storyczne. Wiemy z historii powszechnej, że w Rzy
mie zmieniały się dynastie przy pomocy morderstw

1 intryg, co wywierało ponure wrażenie na ludności 
całego państwa. W Palestynie był to okres prześla
dowań, od wojny żydowskiej począwszy (66), któ

rym nie było końca. W wyniku prześladowań Żydzi
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rozproszyli się po wszystkich miastach Imperium, 
lecz i tam nie znaleźli spokoju (np. banicja Żydów 
rzymskich za Klaudiusza). Po Klaudiuszu prześlado

wania przeciw chrześcijanom wzniecił Neron. Prze
śladowania, tortury, krzycząca niesprawiedliwość 
wzrastały. Za Nerona prześladowania przeniosły się 

do niektórych miast na wschód. Wystraszone tym 
ludy wschodu, żyjące w politeizmie, chcąc pochlebić 

cesarzowi, oddawały mu cześć nawet boską. Budo
wano nawet świątynie. Chrześcijan stojących 

w opozycji wyłączano z wszystkich praw i przywi
lejów, z których korzystał ogół. Do tego autor Apo
kalipsy czyni aluzję kiedy mówi, że wyszedł z pod
ziemi potwór, znacząc wszystkich na czole i rękach. 
Ci nie naznaczeni — to chrześcijanie, jako sekta zu
pełnie odizolowana. Po Neronie prześladowania przy- 

cichają, ale wybuchają znów za Domicjana, który 
wyraźnie ogłosił się bogiem i domagał się dla siebie 

kultu boskiego. Prześladowanie objęło całe Impe
rium. Na Wschodzie kult ten szczególnie się uwi

daczniał, a chrześcijanie ponosili tutaj ostrzejsze 
prześladowania niż gdziekolwiek. W tym czasie św. 
Jan za to, że nie chciał oddać kultu boskiego cesa
rzowi, zostaje zesłany z Efezu na wyspę Patmos,
o czyni jest wzmianka w Apokalipsie. Tam otrzy

muje objawienie, które spisuje i posyła 7 Kościo
łom w Azji Mniejszej. Czytając Apokalipsę wielo

krotnie można zauważyć, że powyższe wypadki ma
ją w niej swe odzwierciedlenie.

We Wstępie autor oznajmia, że Objawienie, które 
spisuje, jest objawieniem samego Jezusa Chrystusa,

dane słudze Janowi, który dla sprawy Bożej bv 
na wygnaniu. Błogosławionymi nazwani są ci, któ
rzy czytać będą te słowa i stosować się do nauk 
w nich zawartych. O b j a w i e n i e  to s p e ł n i  

s i ę  r y ch ł o .  Z kolei następuje 7 listów do po
szczególnych kościołów, w których autor chwali 
i gani naprzemian biskupów, chwaląc za wierność 
i gorliwość, ganiąc za opieszałość i trwogę przed 

prześladowaniami.

W drugiej części dzieła zawarte są wizje, również 

w liczbie 7, w których ogląda apostoł niebo i chwa
łę Baranka. Kończy autor swój opis tęsknym we
zwaniem: przyjdź Panie Jezu — co jeszcze raz wska

zuje na wielką udrękę, jaką dzielili w owych cza
sach wyznawcy Chrystusa.

*

* *

Apokalipsa zawiera niewątpliwie wiele myśli pięk
nych, wzniosłych i jak gdyby dostosowanych do cza
sów współczesnych — niemniej jednak poważna 

i trzeźwa egzegeza nie pozwala na nadużywanie tych 
myśli i cytatów do celów pozakościelnych.

Wydarzenia opisane przez św. Jana już się ziściły 

w jego pokoleniu, dlatego nie tyle prorockiego sensu 
należy szukać w Apokalipsie, ile raczej sensu przy
stosowanego w ramach analogii, przy czym celem 
nie może być w żadnym wypadku zaspokajanie 
czczej ciekawości ludzkiej, lecz zbudowanie wyłącz
nie religijne i duchowe.

POLSKA MYŚL FILOZOFICZNO-TEOLOGICZNA • POLSKA MYŚL FILOZOF

JÓZEF MARIA HOENE-WROŃSKI

Jedną z charakterystycznych cech 

filozofii polskiej w X IX  w. jest 
fakt, że bardzo wielu myślicieli, 

wychodząc z bardzo różnych nie
jednokrotnie założeń filozoficznych, 

wiele miejsca w swych dziełach 
poświęcało zagadnieniom, religij
nym. Podejmowali oni śmiało tak 
trudne do rozwiązania zagadnienia, 

jak odwieczny spór pomiędzy wia

rą a wiedzą, filozofią a teologią. 

Poglądy religijne spajały się u 
nich często w jedną całość z teo

riami filozoficznymi nadając tym 
ostatnim specyficzny, bardzo nie
raz mglisty i fideistyczny charak
ter.

Można by wskazywać różne 

przyczyny, skłaniające polskich fi

lozofów do podejmowania zagad
nień religijnych. Jedną z nich — 

to na pewno reakcja przeciw sze-

KS. DR TADEUSZ WŁODARCZYK

rżącemu się pod koniec XV III w. 
racjonalizmowi tak w dziedzinie 

religijnej jak i społecznej, które
go politycznym wyrazem była re

wolucja francuska, zajmująca, 
zwłaszcza w swym początkowym 
okresie zdecydowanie wrogie sta
nowisko wobec kleru, tak ze 

względów światopoglądowych jak 
i ekonomiczno-politycznych.

Racjonalizm francuski, którego 

naturalnym wynikiem był ateism 
.podsycany pismami Voltaire’a i 

Rousseau’a, rozchodzącymi się w 
milionach egzemplarzy, dotarł tak
że i do Polski, powodując, jak 
wszędzie, osłabienie tradycyjnej 
religijności i niechętne nastawie
nie do duchowieństwa, zwłaszcza 

katolickiego. Zwłaszcza wśród 
warstw oświeconych szerzy się a- 
teizm a w najlepszym razie bliżej

nieokreślony teizm, uznający Bo
ga ale niechętnie nastawiony do 
wszelkich religijnych wyznań. Tyl

ko typowy dla Polaków „brak o- 
ćhoty i zmysłu do badań abstrak
cyjnych” sprawił to, że prądy ts 
nie stały się u nas bardziej po

wszechne, tak, jak to miało miej
sce na Zachodzie.

Szerzącemu się areligijnemu ra
cjonalizmowi przeciwstawiło się 

poza duchowieństwem (aczkolwiek 
i wśród duchownych spotkać wów
czas można było manifestujących 
niedowiarków i! członków lóż 
masońskich) cały szereg myślicieti. 

Wymienić tu można choćby W. R. 

Karczewskiego, który w rozprawie 
zatytułowanej „O prawach fizycz
nych i moralnych świata, czyli 

prawdziwe systema natury z dzieł 

francuskich zebrane”, wydanej w
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roku 1792, polemizuje z encyklo

pedystami francuskimi i wręcz mó
wi, że „sama tylko religią daje 

nam prawdziwe wyobrażenia mo
ralne" (str. 468). Tę samą myśl 

rozwijał profesor filozofii na A- 
kademii Krakoiuskiej ks. Feliks Ja- 
roński, zwłaszcza w studium pt. 
„Jakiey filozofii Polacy potrzebu

ją” (1819 r.), gdzie m. in. mówi, 

że prawdziwa filozofia (a za taką 
uważa filozofię Kanta i wzywa 
Polaków do jej studiowania) pou
czy ludzi, „iż potrzebujemy od re- 
ligii dopełnienia i upowszechnie
nia Nauki o obowiązkach naszych, 

żeśmy z uszanowaniem pod iey roz

kazy rozum poddawać i naydo- 
broczynnieysze iey dary pokochać 
powinni, że tam dopiero Prawo

dawca i Teolog zaczynać powinni 
gdzie Filozof moralny kończy” 
(str. 43). Jeszcze przed nim Józef 

Kalasanty Szaniawski w odczyta

nej na publicznym zebraniu To

warzystwa Przyjaciół Nauk w 

Warszawie, dnia 5 maja 1803 ro

ku rozprawie pt. „System Chry- 

styanizmu”, zestawiając kolejno 

filozofię starożytną, mozaizm, nau

kę Konfucjusza, Zoroastry i in. 

z chrystianizw.em wykazuje, że do

piero „chrystyanizm uspokaja zu

pełnie wymagania rozumu i po

trzeby serca” (str. 31).

Niemałą też rolę w rozwoju my

śli religijnej w Polsce odegrał, 

wbrew swym intencjom, pozyty

wizm, który zwracając myśl ludz

ką wyłącznie ku zainteresowaniom 

czysto ziemskim i poprawie bytu, 

przeciwstawiał się celom zaświa
towym, wysuwanym przez religię, 

a przez to, na drodze czysto na

turalnej reakcji, do której nasz 

naród, jest tak bardzo skłonny, 

przyczynił się do wzrostu zainte

resowań religijnych.

Wśród całej plejady polskich 

myślicieli zajmujących się zagad

nieniami religijnymi należy wy

mienić na jednym z pierwszych 

miejsc Józefa Marię Hoene-Wroń- 

skiego (1778—1853). Hoene-Wroń- 

ski urodził się w Poznańskiem 

dnia 24 sierpnia 1778 roku. Pocho

dził z rodziny czeskiej Hoene. Na

zwisko Wroński otrzym.ał praw

dopodobnie przy nobilitacji. Stu

dia odbywał w szkole kadetów w 

Warszawie. W roku 1794 wstąpił 

do armii Kościuszkowskiej, gdzie 

awansował bardzo szybko. Mając

16 lat był już porucznikiem arty
lerii. Brał udział w walce w cza
sie oblężenia Warszawy przez Pru

saków, w bitwie pod Wolą, Czy- 
stem, Maciejowicami. W r. 1753 

dostał się wraz z Kościuszką do 
niewoli, skąd zwolniony na słowo 

honoru, wstąpił do armii rosyj
skiej. Mając lat 17 mianowany zo
stał majorem i przydzielony do 

sztabu Suworowa. Na wieść o u- 
tworzeniu Legionów Dąbrowskie

go, zwolnił się z wojska i wyje

chał z kraju, do którego już nig

dy nie wrócił. Przez pewien czas 

przebyiuał w Królewcu, gdzie stu

diował filozofię Kanta. W r. 1799 

udał się do Paryża, gdzie powitali 

go Kościuszko i Dąbrowski. Na 

propozycję wstąpienia do Legio

nów oświadczył jednak, że całko

wicie chce się poświęcić filozofii 

i nauce. Kościuszko poćKwalił ten 

zamiar, mówiąc, „że nauka świeci 

jaśniej od błyskawicy i bije sil

niej niż grom”. Z powodu trud

ności finansowych wstąpił jednak 

do Legionu polskiego w Marsylii, 

gdzie jednak nie mając zajęć woj

skowych, studiował z zapałem a- 

stronomię i filozofię. On pierwszy 

zapoznał Francuzów z filozofią 

Kanta w rozprawie pt. „Critiąue 

de la raison pure” dedykowanej 

Kościuszce i Dąbrowskiemu a na

stępnie w pracy pt. „Philosophie 

critiąue decouverte par Kant, 

fondee sur le dernier principe du 

savoir, exposet en francais par J. 

Hoehne” (1803). Rok 1803, a do

kładnie dzień 15 sierpnia, był, jak 

mówił Wroński, przełomowym w 

jego życiu. Zrozumiał on wtedy, 

że jedynie prawdziwą jest jego fi

lozofia absolutna i jej postanowii 

poświęcić wyłącznie swe siły. Od 

tego czasu bez wytchnienia stu

diuje i wydaje cały szereg pism 

dotyczących różnych dziedzin wie

dzy, ale przede wszystkim filozo

fii i reformy nauk w oparciu o 

swą filozofię. Wydaje też cały 

szereg manifestów do narodów i 

rządów spodziewając się, że przy 

ich pomocy zdoła wprowadzić w 

życie swe poglądy. Obok pism te

oretycznych, yjydaje też cały szereg 

dzieł z zakresu techniki, proponu

jąc różne, często nierealne, ulep

szenia i wynalazki. Niestety, nig

dzie nie spotkał się z uznaniem 

W r. 1810 przenosi się do Pary

ża a następnie przez pewien czas

przebywa w Anglii, Belgii i w 
Niemczech — nigdzie jednak nie 
spotkał się ze zrozumieniem i po

parciem. Cierpi nędzę. Pod koniec 
swego życia, gdy zdawał sobie 
sprawę, że głos jego jest głosem 
wołającego na puszczy, wyrzekł te 

bolesne słowa. „11 n’ya plus de 
pain pour moi sur la terre”: 17- 
mierając, 'opuszczony prawie przez 

wszystkich, powiedział: „Boże 
Wszechmogący!., ja miałem jesz
cze tyle do powiedzenia!’’

A przecież powiedział bardzo du
żo w swym pracowitym życiu! 
Wszak bibliografia jego dzieł obej
muje aż 105 pozycji naukowych. 
Niestety, zajmując się wszystkim, 
nigdzie nie sprecyzował dokładnie 

siaych poglądów.

Dziwić też może, dlaczego ten 

tak niezmiernie płodny pisarz i 

wybitny myśliciel, tak mało byi 

jednak znany. Można by tu wska

zać kilka przyczyn: przede wszyst

kim pisał wyłącznie w języku 

francuskim, skąd Polacy uważali 

go za obcego, a Francuzi zwalcza

li iakże jako obcego. Poświęcając 

się wyłącznie pracy naukowej, od

sunął się od emigracji polskiej, 

za co ta odpowiedziała ignorowa

niem jego osoby i poglądów. Byl 

poza tym na żołdzie rosyjskim, 

jako były iwjskowy, co także nie 

sprzyjało jego popularności. Zbyt 

często polemizował, używając przy 

tym bardzo ostrego języka, czym 

zrażał do siebie nawet najbliż

szych. Dość wspomnieć, że Mickie

wicza, który wspomniał o nim w 

swych wykładach w College de 

France (por. Lekcje literatury sło

wiańskiej, 1842, c Z. I, str. 175— 

176) i użył na określenie swego 

poglądu słowa „mesjanizm”, na- 

zioał Wroński „marnym poetą” 

i „bezwstydnym plagiatorem”.

Pierwszym, który zwrócił uwagę 

Polaków na Hoene-Wrońskiego, był 

Trentowski w artykule zatytuło

wanym „Hoene-Wroński, czyli 

Messyanizm polsko-francuski, mie

niący się ostatecznym, zjednocze

niem filozofii z religią, chcący sta

nowić filozofią i religią absolutną 

lub też mądrość achromatyczną” 

(Przegląd Poznański, tom I V, 

1844 r.).

Nas interesują tu wyłącznie po

glądy religijne Hoene-Wrońskiego. 

Zawarł on ie w całym szeregu 

dzieł, z których najważniejsze są
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następujące: Probleme fondamen- 
tal de la politiąue moderne (1829). 
Prodrome du Messianisme (1831), 

Metapolitiąue messianiąue (1839), 
Bulletin de l’Union antinomienne 
(1832), Prolegomenes du Messianis

me (1842—43), Reforme absolue 
du savoir humain (1847), Adresse 

aux nations slaves (po polsku i 
francusku, 1847), Le Cent pages 

decisswes (1850), Epitre au Pape 

Leo X II (1827, po polsku przez L. 
Niedzwieckiego, Paryż 1897) i in.

Poglądy swe o silnym zabarwie

niu religijnym, nazwał Wroński 

mesjanizmem, i to w odróżnieniu 

od mesjanizmu głoszonego przez 

poetów, mesjanizmem naukowym. 

Na czym polega zasadniczy tok je

go myśli?

Sądził on, iż pierwszy odkrył, że 

przeznaczeniem ludzkości jest 

wznieść się ku wyżynom, na któ

rych kierować się ona będzie nie 

prawami czerpanymi z okolicznoś

ci i warunków fizycznych, doczes~ 

nych (chrematycznych, jak się wy

raża), ale zasadami bezwzględny

mi rozumu i poznaniem Absolutu

— Boga. Pierwszym, nieodzownym 

do tego warunkiem, jest poznanie 

Absolutu. Jak do tego dojść? 

Wroński odpowiada dość ciekawie: 

przez analizę rozumu indywidual

nego poszczególnego człowieka. 

Wszak każdy człowiek stworzony 

jest na obraz i podobieństwo bo

że, zatem prawa konieczne, któ

rymi kieruje się skończony rozum 

człowieka, muszą być jednocześnie 

prawami, którymi rządzi się Abso

lut. Człowiek myśląc o jakimś 

przedmiocie tym samym (i tu prze

bija się idealizm filozoficzny na

szego myśliciela) przedmiot ten 

niejako stwarza, wypowiadając go 

w słowie. Podobnie (i to w zna

czeniu realnym), Absolut — będąc 

pełnią rzeczywistości, myśląc o 

rzeczach tym samym daje im byt. 

Na tym stwarzaniu bytu (rzeczy

wistości) przez myśl Absolutu, po

lega to, co Wroński nazywa auto- 

tezją (od słowa gr. authos — sam 

i tithemi — kładę). Ponieważ rze

czy pochodzą od Absolutu — Bo

ga, więc poznając dokładnie rze

czywistość możemy odkryć to „sło

wo boże" utajone niejako i prze

jawiające się w nich. A ponieważ 

dalej, poznanie to myślenie, więc 

w myśleniu ludzkim należy wy

kryć to, co jest myślą Absolutu.

W ten sposób rzeczy, które pocho

dzą od Boga, znów wracają do 

Boga przez świadomą myśl ludz

ką dostrzegającą w nich myśl bo

żą. Ten proces „powrotu” rzeczy 

za pośrednictwem umysłu ludzkie

go do Boga — Absolutu, nazywa 

Wroński autogenią. Na tym nawią

zaniu kontaktu z Absolutem przez 

wykrycie „myśli” bożej w rze

czach polega też, według naszego 

myśliciela, „nieśmiertelność” czło

wieka, nieśmiertelność śxviadoma, 

którą przedtem posiadał człowiek 

wyłącznie z daru Absolutu — Bo

ga.

Z chwilą kiedy człowiek pozna 

Absolut i prawa Jego myśli, osiąg

nie swój najwyższy cel, najwyż

szą doskonałość, gdyż wówczas kie

rować się będzie wyłącznie samym 

tylko rozumem, przy czym treść 

praw rozumu ludzkiego będzie 

identyczna z treścią praw rozumu 

Absolutu (por. tę samą myśl u 

Cieszkowskiego w zagadnieniu wol

ności). „Aby jednak, jak mówi 

Hoene-W roński, ludzkość mogła 

wznieść się na te wyżyny, gdzie 

wyłącznie sam rozum będzie pra- 

wodawcą spraw ludzkich, gdzie 

już ustanie prowadzenie ludzkości 

drogą przeznaczeń z góry jej przez 

Boga wytyczonych, na to nie wy

starczą obecne urządzenia spo

łeczne, ale obok kościoła i pań

stwa musi powstać niezbędnie 

trzecie zrzeszenie „łudzi wyższych’’, 

czyli rozumiejących do jakich ce

lów najwyższych ludzkość powin

na zmierzać”. Tym zrzeszeniem, 

„ludzi wyższych” będzie tak zwa

na unia antynomiczna (bo ma pra

cować nad usunięciem sprzecznoś

ci, antynomii, widocznych w dzi

siejszych społeczeństwach), sehelia- 

niczna (od słowa hebrajskiego: se- 

hel— rozum, bo ma pracować nad 

zapewnieniem niepodzielnego pa

nowania rozumu) lub mesjanicz- 

na (gdyż prawdziwe zbawienie 

ludzkości ma być zawisłe od urzą

dzenia stosunków ludzkich zgod

nie z wymogami filozofii absolut

nej). Do tej unii mają należeć 

wszystkie narody, ale największą 

rolę mają tu do spełnienia „dzie

wicze szczepy słowiańskie”, które 

są powołane do zrozumienia me

sjanizmu i zapewnienia mu zwy

cięstwa w urządzeniach społecz

nych ludzkości.

Aby dojść do tych szczytów i 

do poznania Absolutu — Boga 

(dwie te rzeczy ściśle się z sobą 

łączą), musiała przejść ludzkość 

przez różne stadia pośrednie w hi

storii, różniące się przede wszyst

kim wysuwanymi celami uznawa

nymi w danym okresie za naj

wyższe i jednocześnie za najbar

dziej postępowe. I tak w staro

żytnym Egipcie i na Wschodzie za 

najwyższy cel stawiano według 

Wrońskiego wyrafinowany dobro

byt materialny i miłość płciową; 

w Grecji i Rzymie — sprawiedli

wość i heroizm potrzebny do jej 

zrealizowania; w chrystianizmie — 

czystość nakazów i zasad moral

nych i bezwzględną ufność w Bo

gu, ufność demobilizującą i osła

biającą wolę indywidualnego czło

wieka; obecnie — od czasów Re

formacji, a więc od XVI w., za 

najwyższy cel uważa się pewność 

wiedzy.

Wroński dokładniej analizuje tę 

pewność wiedzy, charakterystycz

nej jako cel wysuwany w czwar

tym okresie rozwoju ludzkości. 

Chodzi tu o pewność wiedzy odno

szącej się do bytu aktualnego, fi

zycznego, a więc ogólnie do rze

czywistości materialnej, uwarun

kowanej przestrzenią i czasem. 

Jest to pewność względna i wysu

wanie jej jako najwyższego celu 

doprowadza do pogardy pewności 

bezwzględnej, którą może dać filo

zofia i religia. Stąd płynie pogar

da dla wszelkich ideałów, m. in. 

i ideałów estetycznych. W związku 

z tym pozostaje także przeceniania 

indywidualizmu jednostek i naro

dów, a to znów z kolei doprowa

dza do konfliktów, zwłaszcza w 

Europie. Ta pewność względna wy

radza się w sceptycyzm, który 

szkodliwy z natury, w tym wypad

ku jest zbawienny, gdyż doprowa

dza do pragnienia osiągnięcia wie

dzy i pewności bezwzględnej w 

oparciu o poznanie Absolutu. A 

takie właśnie jest przeznaczenie 

ludzkości.

Dotychczas, zwłaszcza w okresie 

panowania chrześcijaństwa, Abso

lut — Bóg jest przedmiotem uczu

cia tylko. Jest przeczuwany — a 

wiadomości o Nim narzucone z 

zewnątrz, przez objawienie. Tym

czasem Absolut musi stać się

(dokończenie na str. 19)
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KS. SZCZEPAN MORAWSKI

KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI 

NASZEJ

Jpoprzednich trzech odcinkach omawialiś- 
* * my polityczną działalność wyższego ducho

wieństwa w Polsce piastowskiej do czasu koro
nacji Władysława Łokietka. Obraz ten wszakże 
byłby niepełny, gdybyśmy nie wspomnieli o 
sprawach kultury. Zdaniem niektórych histo
ryków, największy wpływ na tworzenie się pol
skiej kultury miały średniowieczne zakony. A 
zatem najpierw o nich:

KROTKA HISTORIA ZAKONÓW

Wbrew wyrobionej przez pewne czynniki 
w naszym społeczeństwie opinii, instytucja za
konów nie ma swego źródła w chrześcijań
stwie, bo istniała kilka wieków przed nim i na
dal istnieje obok niego. Wiadomo, że buddyj
skie klasztory powstały w Indiach, stamtąd 
duch mniszy przeszedł na Bliski Wschód (do 
Egiptu) za czasów Chrystusa, a w trzecim wie
ku n. e. dostał się do Europy. Duch zakonny, 
zwłaszcza pustelniczy, odpowiada w zupełnoś
ci duchowi filozofii hinduskiej, a niewiele ma 
wspólnego z Ewangelią i naśladowaniem Chry
stusa.

W dziejach zakonów średniowiecznych moż
na rozróżnić dwa okresy: okres zakonów rol- 
niczo-feudalnych, trwający do X III wieku, 
oraz następujący po nim okres zakonów miej
skich (mieszczań kich). Główna różnica po
między obu grupami polegała na upatrywaniu 
przez nie różnego głównego celu swego istnie
nia. Zakony rolniczo-feudalne były zbliżone do 
ideałów buddyjskich, odsuwały mnichów od 
ludzi, swój cel widziały w „uświęceniu” jed
nostki. Zakony miejskie zaś zbliżyły się do 
życia społecznego i głosiły, że doskonałość 
własną można zdobyć przez doskonalenie in
nych.

Każdy z zakonów opiera się na tzw. regule. 
We wczesnym średniowieczu znano tylko dwie 
reguły, których autorami byli święci Augustyn 
(V wiek) i Benedykt (VI wiek). Według reguły 
augustiańskiej żyli kanonicy regularni. Regułą 
benedyktyńską kierowały się wszelkie odłamy 
pustelnicze. Zakony mieszczańskie albo two
rzyły sobie własną regułę, jak franciszkanie, 
albo sięgały po stare wzory, jak dominikanie 
łub karmelici.

Do średniowiecznych klasztorów, zwłaszcza 
typu rolniczo-feudalnego, rzadko kiedy przy
chodzili kandydaci z powołaniem zakonnym. 
Synod hiszpański w Toledo z r. 633 (kan. 49) 
głosił: „monacham aut patema devotio aut 
propria professio facit (zakonnika robi albo po
bożność ojcowska, albo własna chęć). Było to 
prawne usankcjonowanie zwyczaju oddawania 
do klasztoru syna lub córki w wieku dziecię
cym i to tak, że wycofanie się w wieku doj
rzałym było już niemożliwe, bo rodzicom głów
nie chodziło o pozbycie się drugiego dziecka, 
by uniknąć kłopotów przy podziale majątku. 
Klasztory odgrywały też rolę więzienia dla 
niewygodnych rywali politycznych jako też 
i dla pospolitych zbrodniarzy.

Mnisi składali trzy śluby: czystości, posłu
szeństwa i ubóstwa. Poszczególny zakonnik 
w eremie rolniczym niczego nie posiadał na 
własność, lecz każdy klasztor miał kilkaset lub 
kilka tysięcy hektarów ziemi. Jeden dom za
konny był niezależny od drugiego. Na czele 
każdego klasztoru stał opat zrównany w pra
wach z biskupami i hrabiami. Opatami byli 
często ludzie świeccy.

Zakony mieszczańskie nie oglądały się na 
majątki ziemskie. Dochody swe czerpały z pra
cy duszpasterskiej w dużych miastach i dla
tego nazywały się zakonami żebraczymi. We
dług pierwotnych założeń klasztory zakonów 
żebraczych nie mogły mieć żadnego majątku. 
Odznaczały się silną centralizacją, czyli nie
zależnością od miejscowej hierarchii, naczel
nym kierownictwem i całkowitą uległością 
względem papiestwa.

ZAKONY W POLSCE PIASTOWSKIEJ

Dłużej niż 150 lat po chrzcie Mieszka I kler 
rzymsko-katolicki był liczebnie bardzo szczu
pły. Ośrodkami życia chrześcijańskiego było 
kilka (początkowo pięć — później siedem) sie
dzib biskupich z biskupem i garstką przyka- 
tedralnego kleru. Pozostałe wielkie połacie 
kraju z miasteczkami i wioskami nie miały 
żadnej „opieki religijnej” — żyły nadal w po
gaństwie — nie znały nawet z widzenia nabo
żeństw rzymsko-katolickich. Dopiero w X II 
wieku zaczęły powstawać archidiakonaty i koś-
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NA PRZESTRZENI TYSIĄCLECIA 
PAŃSTWOWOŚCI

ciółki grodowe w siedzibach też nielicznych 
kasztelanii. Parafie wiejskie zaczęto organizo
wać dopiero w X III wieku.

Tą wielką lukę organizacyjną i duszpaster
ską miały zastąpić klasztory. Zakładali je pol
scy wielmoże i hojnie obdarowywali nie tyle 
z pobożności, ile z wyrachowania. Klasztory 
były główną ostoją ówczesnego porządku fe
udalnego i nosicielami zachodniej kultury.

Oprócz celów religijnych, klasztory miały 
bowiem przed sobą i zadania kulturalno-spo
łeczne. W wyniku umiejętnej propagandy, 
Kościołowi rzymsko-katolickiemu udało się 
wyrobić w polskim społeczeństwie opinię-le- 
gendę o niezwykle doniosłej roli kulturalnej 
w Polsce piastowskiej wszystkich zakonów. 
Przyjrzyjmy się więc temu zagadnieniu z bli
ska.

KANONICY REGULARNI

W polsce piastowskiej najbardziej byli przy
datni i najchętniej widziani kanonicy regular
ni, a to dlatego, że ich głównym zadaniem było 
duszpasterstwo. Niejednokrotnie zdarzało się, 
że zmieniano upadające eremy benedyktyńskie 
w klasztory kanoników regularnych, którzy po 
wsiach, a częściowo i w miastach ratowali 
niedostatek parafii i świeckich księży.

Najwybitniejsze miejsce spośród grupy ka
noników zajmowali norbertanie. Założył ich 
Norbert z Xanten, który został później arcy
biskupem magdeburskim. Jeśli kanonicy re
gularni składali się w ogólności głównie z Wło
chów lub Francuzów, to norbertanie byli pra
wie wyłącznie Niemcami. Utrzymywali przy 
swych domach zajazdy dla podróżnych (hotele) 
i szpitale dla chorych. Z powodu wrogiego 
stanowiska swego założyciela do niezależności 
polskiej prowincji kościelnej, norbertanie ode
grali w Polsce rolę germanizatorów, przyczy
niających się w dużym stopniu do penetracji 
żywiołu niemieckiego na tereny polskie i sło
wiańskie. Oni też byli pionierami wynarodo
wienia słowiańszczyzny połabskiej.

BENEDYKTYNI

Ilekroć się mówi o naukowej i kulturalnej 
roli zakonów średniowiecznych, ma się na my

śli benedyktynów. Trzeba przyznać, że w 
pierwszych trzech wiekach swego istnienia 
(wiek VI — VIII) eremy benedyktyńskie były 
ośrodkami pracy literackiej i naukowej, a ich 
biblioteki zapełniały się nie tylko księgami 
Pisma św. i pracami Ojców Kościoła, ale rów-1 
nież celniejszymi dziełami autorów starożyt
nych. Były to bezsporne zasługi kulturalne 
klasztorów benedyktyńskich wczesnego śred
niowiecza w Europie Zachodniej.

Gdy Polska przyjmowała rzymsko-katolickie 
chrześcijaństwo, zakon benedyktynów znajdo
wał się już w zupełnym rozkładzie i upadku. 
Zeświecczeni mnisi spędzali czas w lenistwie, 
pasożytując na pracy, poddanych. Eremy w 
owym czasie były schroniskiem dla ludzi od
danych obżarstwu, pijaństwu i rozpuście.

O roli benedyktynów w Polsce tak pisze zna
ny historyk, A. Brueckner: „Ulegli zupełnemu 
zeświecczeniu, w X I wieku stanowili jakiś czas 
prawą rękę biskupa, ale po urządzeniu kapituł 
z księży świeckich utracili i tę rolę, a do no
wej się nie wznieśli. Byli gospodarzami, szcze
gólniej w swoich ogródkach, na polu i w lesie 
wyręczali się robotnikami, ale brak im było ja
kiejkolwiek ruchliwości duchowej (o żadnej mi
sji ani pomyśleli); lenili się nawet do odpisywa
nia przywiezionych czy zakupywanych rękopi
sów, zadawalając się niezbędnymi obrządkowy
mi (brewiarzami itd.)— odczuwamy jakiś brak 
gorliwości w tych zamożnych klasztorach, rów
nających się bogactwem materialnym obcym, 
ale jakżeż od nich dalekich co do zasobów 
umysłowych. Dzieje ich ciekawe ekonomicznie, 
mniej kulturalnie. Panowali oni ze swych wy
niosłych siedzib nad całą okolicą, ale nie nad 
umysłami”. (Dzieje kultury polskiej, Książka 
i Wiedza 1957, s. 245).

Taka opinia wypowiedziana przez sympaty
ka Kościoła rzymsko-katolickiego dziwnie od
biega od oficjalnej teorii, głoszącej wzniosłą 
legendę. Prawda historyczna mówi jednoznacz
nie, że benedyktyni polscy, którzy ze wszyst
kich zakonów byli najbardziej powołani do 
krzewienia kultury umysłowej, roli swej nie 
spełnili. Nie tylko nie stworzyli oryginalnej 
kultury polskiej, ale nawet nie przekazali nam 
tego, co wypracowali ich współbracia w Za
chodniej Europie.
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CYSTERSI

Co gorliwsi benedyktyni zrywali ze swym 
zakonem i tworzyli własne organizacje, spo
śród których znaczniejsze były zakony kame- 
dułów, kartuzów i cystersów. Ci ostatni nazwę 
swą wywodzili od pierwszego klasztoru w Ci- 
stertium (Francja) założonego w r. 1098. Po
nieważ w przeciwieństwie do niepopularnych 
czarnych szat benedyktyńskich nosili szare ha
bity, przezwano ich mnichami szarymi.

W pierwszych latach prowadzili bardzo as
cetyczne życie. Ograniczyli ilość posiłków do 
jednego dziennie, spali w ubraniach, nigdy się 
nie rozbierając, wiecznie milczeli, pracowali 
fizycznie i zachowywali rygorystyczne ubó
stwo. Głosili wtedy, że jeden erem może po
siadać jedynie tyle ziemi, ile jej zdoła upra
wić rękoma swego zespołu i zakazywali ko
rzystania z cudzych usług. Takie zasady as
cetyczne groziły cystersom zagładą, dlatego 
długo się ich nie trzymano. Po czternastu la
tach (r. 1112) szary ich habit przywdziewa po
pularny pan feudalny, 22-letni Bernard 
z Clairevaux, który pociąga za sobą liczną rze
szę naśladowców i zmienia charakter zakonu. 
Pod pretekstem, że praca fizyczna odciąga 
mnichów od modłów i życia kontemplacyjne
go, cystersi rozbudowują instytucję konwer- 
sów, czyli braci laików (bez święceń kapłań
skich), mających tylko jeden obowiązek pracy 
fizycznej. „Niech żaden z konwersów nie po
siada książki, ani niech się czegokolwiek nie 
uczy, jak tylko Ojcze nasz, Wierzę, Boże bądź 
miłościw... oraz innych modlitw, które obo
wiązani są odmawiać i to nie w drodze czy
tania, lecz tylko z pamięci”, tak nakazywały 
cysterskie „Przepisy dla konwersów”. Bracia 
laicy stanowili prawdziwą armię darmowych 
robotników klasztorów cysterskich, które mo
gły dzięki temu przyjmować olbrzymie obszary 
ziemi, podejmować uciążliwe roboty karczun- 
kowe i melioracyjne, wyrabiali sobie w Euro
pie Zachodniej opinię doskonałego gospodarza, 
a nawet nowatora w dziedzinie techniki rol
nej. Na tym tle wytworzyła się później nawet 
legenda, jakoby cystersi mieli odgrywać wszę
dzie pionierską rolę gospodarczą.

Tę legendę należy odrzucić przynajmniej je
śli mowa o Polsce. Jest faktem udowodnionym, 
że klasztory cysterskie powstawały u nas na 
terenach dawnego osadnictwa i żyły z renty 
świadczonej przez ludność chłopską, a nie 
z własnej pracy. Ponieważ przyjeżdżali do nas 
przeważnie cysterscy księża, bez konwersów, 
do pracy w olbrzymich majątkach używali rąk 
polskich chłopów. Opactwa cysterskie (Jędrze
jów, Ląd, Łekno, Oliwa, Sulejów, Lubiąż, Wą
chock, .Koprzywnica) nie były pionierami pol
skiej kultury rolnej w takim stopniu, jak się 
im to przypisywało, skoro je zakładano pod 
koniec X II wieku w okolicach gęsto zaludnio
nych o dość wysokiej kulturze rolnej.

Na ziemiach polskich cystersi mieli inne niż 
rolniczo-ekonomiczne zadania. Byli emisariu
szami papiestwa i cesarstwa. Wystarawszy się
o wyjęcie spod krajowej władzy biskupiej,
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poddali się opiece Rzymu. Zakonników rekru
towali tylko z Zachodu, głównie z Niemiec, 
wprost odmawiając wstępu Polakom. Odgro
dziwszy się od polskiego społeczeństwa rzeko
mo potrzebą kontemplacji, trzymali się tylko 
kultury łacińskiej, której byli gorliwymi pro
pagatorami na Wschód od Polski. Los kultury 
polskiej był im naprawdę obojętny.

ZAKONY RYCERSKIE

Gdy mowa o zakonach, trudno pominąć je
den, który w szczególny sposób zaciążył na hi
storii naszego narodu i polskiej państwowości. 
Krzyżacy. Mieli w sobie wszystkie wady ów
czesnych zakonów a żadnej cechy dodatniej. 
Ich duchowymi rodzicami byli cystersi, a po
cząć się mogli tylko z rzymsko-katolickiej idei 
świętej wojny.

Chrystus nie głosił wojny, Ewangelia jest 
głosem pokoju. Myśl o świętej wojnie wyszła 
z głowy Mahometa. Przywłaszczył ją sobie pa
pież Aleksander II, gdy w r. 1063 pierwszy 
raz w dziejach .chrześcijaństwa wezwał wszy
stkie narody do walki z Maurami w Hiszpanii. 
Rozpoczęto święcić broń wręczaną pasowanemu 
rycerzowi, a samo pasowanie uznano za obrzęd 
religijny. Owszem, św. Bernard z Clairevaux 
uznał pasowanie za ósmy święty sakrament. 
Nie zdziwimy się, gdy się dowiemy, że tenże 
sam Bernard napisał osobiście świętą regułę 
dla świętego zakonu wojskowego templariuszy. 
Wzorem dla Bernarda był zakon cysterski. 
A więc przepisał im wyjęcie spod władzy 
miejscowego biskupa, trzy śluby (czystości, po
słuszeństwa i ubóstwa) a zamiast kontemplacji 
i karczowania lasów — wojnę z niewiernymi, 
do której zakonnicy — rycerze zobowiązywali 
się nawet czwartym ślubem. Bracia — wo
jownicy, zależni tylko od dalekiego papieża, 
zamieszkiwali Obwarowany na wzgórzu klasz- 
tor-twierdze i byli postrachem podległej lud
ności.

Krzyżacy, podobnie jak cystersi, mieli na
stawienie nacjonalistyczne; składali się wyłącz
nie z Niemców. Pod tym względem byli spe
cjalną szturmówką cesarstwa i najbezwzględ
niejszymi pionierami niemieckiej kultury. Cho
ciaż w owych czasach cesarstwo ustawicznie 
wojowało z papiestwem, to gdy chodziło
0 krzyżaków, obaj wrogowie stawali się ser
decznymi i zgodnymi przyjaciółmi. Błogosła
wieństwo papieskie szło za krzyżakami. aż do 
porzucenia przez nich habitów zakonnych
1 przyjęcia protestantyzmu. Nie ustała jednak 
wtedy opieka cesarska, aż ex-mnisi utworzyli 
na naszych ziemiach królestwo pruskie i ra
zem z cesarzem podzieli się Polską.

Rządy Władysława Łokietka i Kazimierza 
Wielkiego zeszły na obronie interesów nasze
go państwa przeciw krzyżakom i papiestwu. 
Ponieważ Zakon krzyżacki podlegał bezpo
średnio papieżowi, Łokietek zaskarżył krzyża
ków w Rzymie nie tylko o zabór ziem polskich, 
ale i o niepłacenie z nich śpiętopietrza. Papie
stwo nie interesowało się Polską, nie reago
wało na obłudę, podłość i drapieżność zakonu,



ale sprawy finansowe poruszyły je do żywe
go. Wrażliwy był zwłaszcza na nie papież 
Jan XXII, który polecił przeprowadzić proces 
przeciw krzyżakom. Gdy wszakże ci ostatni 
zgodzili się płacić świętopietrze z Pomorza
i ziemi chełmińskiej, Jan X X II przestał się 
sprawą interesować, a wyrok skazujący gra
bieżców do zwrotu tych obszarów, kazał — na 
prośbę zakonu — zawiesić. Gdy krzyżacy za
jęli jeszcze Kujawy, biskup kujawski, Maciej 
zawarł z nimi układ (1330 r.) przeciw własne
mu królowi, a mianowicie zobowiązał się, że 
nie udostępni Łokietkowi swego zamku w Ra
ciążu i będzie go bronić przed własnym mo
narchą. Krzyżacy za to zagwarantowali bun
townikowi nienaruszalność jego majątków. Po 
bitwie pod Płowcami, w której krzyżacy po
nieśli klęskę, wysłannik papieski zmusił Ło
kietka do zawarcia rozejmu, w wyniku które
go Kiujawy i ziemia dobrzyńska pozostały przy 
papieskich mnichach. Tak więc krzyżacy roz
szerzali swe posiadłości kosztem Polski, a pa
piestwo pouczało Polaków o dobrodziejstwach 
pokoju.

Drugi proces odbył się w Warszawie (1339)
i znowu neutralni sędziowie wydali wyrok 
przysądzający zwrot zabranych ziem, ale pa
pież Klemens VII nie tylko wyrok zawiesił, ale 
zmusił Kazimierza Wielkiego do zawarcia 
„wieczystego pokoju” z krzyżakami w Kali
szu (1343). Na mocy tego pokoju zakon krzy
żacki zatrzymywał wszystkie zrabowane zie
mie.

ZAKONY ZEBRZĄCE

Jak już wyżej wspomniano, zakony żebrzą
ce (franciszkanie, dominikanie, karmelici) by
ły całkowitym przeciwieństwem zakonów rol- 
niczo-feudalnych. Nie miały swych siedzib 
w lasach czy wsiach lecz w miastach, nie za
mykały się dla kontemplacji i ascezy, lecz szu
kały kontaktu z ludźmi. Był to do pewnego 
stopnia przewrót religijny, który pociągnął za 
sobą zmiany społeczne i narodowe. Nowe za
kony znalazły szersze zrozumienie wśród niż
szych warstw społecznych, naukę rzymsko-ka- 
tolicką zbliżyły do ludzi prostych, do których 
z konieczności musieli przemawiać językiem 
narodowym, a nie po łacinie.

Nie będzie dużej przesady przy twierdzeniu, 
że dopiero zakony żebrzące schrystianizowały 
Polskę i ostatecznie związały jej los z papies
twem. Ale niestety nasz kraj nie miał szczę
ścia do żadnych zakonów. Jeśli bowiem pierw
si franciszkanie i dominikanie byli wyłącznie 
Polakami, to już pod koniec X III wieku re
krutowali się wyłącznie z Niemców i germa- 
nizowali nasze miasta w tempie przyśpieszo
nym. Ten fakt tłumaczy się częściowo wielką 
kolonizacją niemiecką po najazdach tatarskich, 
gdy Polacy nie mieli jeszcze świadomości na
rodowej i nie przywiązywali do tego większej 
wagi, to Niemcy w Polsce — zwłaszcza zakon
nicy — czuli się świadomie Niemcami. Jeżeli 
germański nacjonalizm cystersów, norberta- 
nów czy krzyżaków nie był szkodliwy w sen

sie masowym, to niemiecki duch zakonów że
brzących rozlewał się szeroko i stanowił praw
dziwą groźbę. Zrozumiano to już na ogólno
krajowym synodzie w Łęczycy w r. 1285, gdzie 
ostro potępiono franciszkanów za to, że na 
hańbę całego narodu przyłączyli zakonną pro
wincję polską do saskiej.

Przypominamy, że jednym z papieskich wa
runków koronacji Łokietka było Wprowadze
nie do Polski inkwizycji „hereticae proyita- 
tis”. Pierwszymi inkwizytorami zostali: domi
nikanin Peregryn z Opola i franciszkanin Mi
kołaj Hospodyniec.

SZKOLNICTWO

Jedynym celem szkół średniowiecznych było 
wykształcenie kleru, a nie podniesienie ogól
nej oświaty w danym społeczeństwie. Warto 
o tym pamiętać, gdy słyszymy twierdzenie, że 
dopiero Kościół stworzył w Polsce życie szkol
ne i naukowe, którego przedtem wcale nie by
ło. Szkoły zakładał biskup przy kapitule lub 
opat przy klasztorze. Uczono łaciny i po łaci
nie. Podręcznikiem był Psałterz, na którym 
uczono czytać. Zasady łaciny wbijano na pa
mięć rózgą. Uczniami — zgodnie z charakte
rem i celem szkoły — mogli być wyłącznie 
chłopcy. Byli to przeważnie albo synowie feu- 
dałów, by nie przeszkadzali bratu w rządach, 
albo synowie księży. Jeśli ktoś chciał się na
prawdę czegoś nauczyć wyjeżdżał za granicę. 
Uniwersytetu w Polsce nie założył Kościół, 
lecz król Kazimierz Wielki (1364). Celem tej 
wszechnicy było przede wszystkim kształcenie 
prawników, a nie księży. Nie miał nawet wy
działu teologicznego!

LITERATURA

Życie umysłowe Polski średniowiecznej kon
centrowało się przy Kościele. Tylko ducho
wieństwo znało sztukę czytania i pisania. Cóż 
więc Kościół rzymsko-katolicki w Polsce zo
stawił w spuściźnie swemu narodowi? Wy
liczmy: dwa żywoty św. Stanisława, kilka pieś
ni fiskupa poznańskiego, Jana z Kępy (tl346), 
Kronika Wielkopolska, Pieśń o buncie wójta 
Alberta, Kazania Świętokrzyskie. Powyższe 
„utwory” powstały w języku łacińskim. Po 
polsku napisano: Pieśń o trzech świętych: 
Wojciechu, Stanisławie i Jadwidze, pieśń wiel
kanocna, „Chrystus zmartwychwstał jest”, kil
ka przetłumaczonych psalmów oraz pieśń ry
cerska „Bogarodzica”. Jak na czterysta lat 
trwającą działalność kulturalną to raczej nie
wiele.

Pominęliśmy dwie kroniki. Autorem jednej 
był Anonim Gall — jakiś bliżej nieznany fran
cuski mnich — drugą napisał biskup krakow
ski, a później zakonnik cysterski w Jędrzejo
wie, mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem 
(+1223). O obydwu dziełach pisze wnikliwie 
cytowany już historyk A. Brueckner: „O ubó
stwie ruchu umysłowego świadczył i stan ów-

(dokończenie na str. 15)
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LITERACKA W ARTOŚĆ BIBLII
Ks.dr ANTONI NAUMCZYK

Literacką wartość Biblii należy pojmować w du
chu chrześcijańskim. Wartość tę można by ocenić 
miarą czysto ludziką. Wolno studiować Biblię, tak 
jak się studiuje Homera ctzy Cycerona, Rabelais‘ego 
czy Szekspira. Spotyka się estetów i literatów zu
pełnie niewierzących, którzy jsię często rozkoszują 
czytaniem Psalmów Izajasza lub św. Pawia. I słusz
nie, bo Pisma biblijne, w ludzką prziybraine szatę, 
są pozostałością pewnej określonej literatury, którą 
można porównać z każdą inną ludzką literaturą. 
Taki jednali punkt widzenia jest często wątpliwej 
wartości, nieraz nawet z gruintu mylny, jeśli uje 
dołączy się doń zrozumienia prawdziwego charakte
ru literatury biblijnej. A ten ostatni właśnie punkt 
widzenia posiada wiara chrześcijańska.

Przy rozpatrywaniu języka i charakterystycznych 
cech umyslowości semickiej analizowaliśmy niejed
nokrotnie zasadnicze rysy literaobSegło piękna Biblii. 
Aby to piękno uchwycić, należy zrozumieć tę umy- 
słowość oraz widzieć, co odróżnia ją od naszej. 
Trudno oprzeć się sile wyobraźni zawartej w ja
kiejś przepowiedni Izajasza czy popostać nieczu
łym na krzepką i delikatną zarazem świeżość niet- 
jednego obrazu historycznego. Nawet sprowadzone 
do zniekształconej formy podręcznika „Dziejów 
biblijnych" opowiadania o przygodach Jakuba czty 
Józefa, wspaniale czyny Saansona czy Dawida, po
stać Eliasza, niezrównany obraz Jezusa u św. Mar
ka wyryły się w sposób niezatarty w naszych dzie
cięcych umysłach. Później wszakże, na ławie szkol
nej, inne obrazy odznaczające się większym bo
gactwem szczegółów i odcieni zatarły nieco świeżość 
i plastyczność pierwszych. W umysłach naszych 
ukształtował się ideał greckiego piękna i dosko
nałości słownej. Długie studia i ustawiczne zagłę
bianie się w arcydzieła naszych literatur zeipchnęły 
w kąt naszej świadomości czar, odczuwany przy na
szym pierwszym zetknięciu się z Biblią. Literatura 
grecka i łacińska przedstawiały się nam jako kanon 
literackiego piękna, a ich sposoby myślenia tym ła
twiejszy znalasdty do nas dostęp, im bardziej odpo
wiadały spontanicznej skłonności naszego umysłu. 
Nastał jakby rozdźwięk między naszym początko
wym wychowaniem chrześcijańskim a wychowaniem 
humanistycznym.

Aby móc rozkoszować się literackim pięKnem 
Biblii, należy tern. rozdźwięk usunąć. Dokonanie te
go przez wyparcie się naszej kultury greckiej było
by bezowocne (i niezbyt chrześcijańskie), zarówno 
jak i zgoda na utratę zaufania, jakim cieszyła się 
kultura biblijna. Obie te kultury są ludzkie: obie 
więc mają prawo do tego by były chrześcijańskie. 
Nie dotyczą tych samych aspektów umysłu, ale do
pełniają się wzajemnie, tworząc syntezę myśli bar
dziej człowieczej, bo bardziej odpowiadającej wszyst
kim formom planu Bożego. Trzeba jednak ustalić 
dokładnie, co która z nich wnosi i określić ich odręb
ne płaszczyzny. W cywilizację chrześcijańską, jak 
w. każdą inną cywilizację, włączyły się w rozmaitych 
momentach jej dziejów — przypadkowe i względne 
elementy, które potem albo zanikły, albo uległy 
przekształceniu. Z drugiej zaś strony cywilizacja ta 
wyrosła na szczególnie bogatym podłożu; swe po- 
cząstki semickie i swą pierwszą ekspansję w świe-

cie hellenistycznym zespoliła w szczęśliwą syntezę 
dwóch najgłębszych i najtrwalszych niurtów w kul
turze ludzkiej.

Można bowiem wyobrazić sobie, że ludzkość od 
swego zarania waha się między wyborem dwu za
sadniczych typów cywilizacji. Dogodny sposób ich 
symbolizowania, może nieco schematycznego ozna
czałby opozycję między typem homo faber a homo 
sapiens. Na płaszczyźnie czysto zjawiskowej działa
nie umysłu ludzkiego przejawia się na dwóch od
cinkach: rozumu dyskursyWnego i żywotnej intuicji. 
Zasięg badania i postępu umysłu ulega wskutek 
tego jak gdyby rozdwojeniu: albo dziedzina ze
wnętrzna materialnych urzeczywistnień i myśli 
abstrakcyjnej, albo dziedzina wewmętrma życia du
chowego i konkretnego świata duchowego. Meto
dami jego będą albo analiza, albo synteza; dyscy
pliny będą się nazywały albo techniką naukotwą, 
albo mądrością życiową. Uwydatnia się albo duch 
matematyczny, albo duch finezji. Te dwa bieguny 
ozlnaczają jakby dwa przeciwne krańce, między któ
rymi rozwija się ludzka myśl. Pochodzą one z sa
mej konstytucji jej natury i poważnym błędem by
łoby poświęcenie jednego krańca dla drugiego; pod 
pozorem „ujednolicenia" człowieka usunięto by jeden 
z jego konstytutywnych elementów.

Na nieszczęście błąd ten powtarza się często i pod 
tym właśnie kątem widzenia można by pisać hi
storię. Człowiek szedł od jednego bieguna do dru
giego, jak od tezy do antytezy, nie umiejąc dojść 
do wyższej syntezy, jaką chciała urzeczywistnić cy
wilizacja chrześcijańska. Nic dziwnego, że w cza
sach prehistorycznych człowiek skupił swą uwagę 
na osiągnięciach materialnych. Jednakże po tytm 
okresie, który można nazwać epoką homo faber, 
nastała pierwsza kultura mądrościowa: człowiek 
okresu magdaleńskiego odkrył sztukę i religię. Cy
wilizacja wschodnia i dawna kultura semicka, któ
rej tramscedentnym ukoronowaniem jest Biblia, mo
gą być uważane za ostateczny rozkwit tego dkresu 
w dziejach ludzkości. Z kulturą grecką zaczęła się 
nowa epoka. Człowiek jaskiniowy wynalazł narzędzia 
pracy, a homo sapiens dołączył do tego myśl: Grek odkrył 
w myśli narzędzie wyższe, które otwierało przed 
nim niezmierzone horyzonty podboju świata. Chrze
ścijaństwo, wyrosłe w punkcie geograficznego i cza
sowego złączenia się tych dwu kultur, zdawało się 
je nawet przez pewien czas rówmioiważyć. Ale po
cząwszy od XVI w., a nawet już od wieku X III, 
Zachód wyzwolił się stopniowo1 z tdj opieki. Do
szliśmy do epoki całkowitego upraemysłowienia. Po
stępowi technicznemu zdaje się nawet towarzyszyć 
cofanie się ducha. Człowiek współczesny musi jeszcze 
raz powtórzyć cud z epoki magdaleńskiej, oddając 
swe przemysłowe zdobycze w służbę nowej erze 
mądrościowej. Cud ten w formie zalążkowej dokonał 
się już w cywilizacji chrześcijańskiej. Częściioiwe 
przyćmienie tej cywilizacji w czasach dzisiejszych 
nie jest oznaką schyłku, ale po prostu przejściowym 
wynikiem jej dostosowania się do nowej techniki. 
Bo tylko ona jedna zdolna będzie zapewnić triumf 
Ducha.

Tak więc nawet z punktu widzenia czysto ludz
kiego, kultura biblijna domaga się włączenia jej 
w naszą kulturę hellenistyczną, aby ją ukształto
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wać. Z tego prostego, ludzkiego punktu widzenia 
Biblia przedstawia się oczom człowieka jako arcy
dzieło jego pierwszorzędnych, bo duchowych osią
gnięć. Powinna na nowo przekazać nam umysłowość 
mądrościową, przypominając pierwszeństwo wartości 
wewnętrznych. Powinna wykształcić w nas ponow
nie ducha finezji i wyczucie duchowego konkretu. 
Jej mistrzowskie stronice mogą nam przywórcić na
turalną zdolność intelektualnej i moralnej reakcji 
na płaszczyźnie rzeczywistości raczej niż na pła
szczyźnie pojęciowej; raczej w atmosferze tajemni
cy niż w powierzchowności tego, co „jasne i wy
raźne". A może tego dokonać tym łatwiej, że nie 
jest zupełnie wolna od trosk i zajęć myślowych wa
szej kultury krytycznej. Nowy Testament świadczy
0 wielkim wysiłku myśli semickiej, usiłującej przy
jąć słownik i wzory myślowe świata hellemistycZ- 
nego. Jego arcydzieła, takie jak dwa dzieła św. Łu
kasza i pisma św. Jana, chciały Wcielić istotę tej 
myśli w czysto hellenistyczne środowisko, pierwszy 
autor przez asymilowanie swych semickich źródeł 
w duchu greckim, a drugi przez dostosowanie swej 
czysto semickiej umyslowości do czytelników grec
kich. Geniusz literacki św. Pawła to niewątpliwie 
najwyższy wyraz tego starania o tak upragnioną 
przez chrześcijaństwo syntezę między dwoma typami 
kultury ludzkiej. Wyraz ten nie jest doskonały, ale 
w stosunkach ludzkich nie mogło być inaczej: czyż 
nie było to staranie się o wyrażenie czegoś niewy
rażalnego? Czysto semicka siła żywej myśli Aposto
ła nie pozwoliła się zamknąć w subtelnej technice 
kultury greckiej, której jednak mimo wszystko hoł
dowała. Ale to częściowe niepowodzenie i ta nie
zdecydowana walka nadają właśnie nadzwyczajną 
stilę i moc tym krótkim pismom. Wytrysły one na
gle z głębin ludzkiego geniuszu.

Ten czynnik dlatego jest tak bardzo ludzki, że 
zaangażowany w nim został prawdziwy element bo
ski. Biblia ma tylko wartość duchową gemeryczną, 
na wzór wszystkich cywilizacji „mądrościowych". 
Jest ona doskonałym i tramscedentnym typem tej 
kultury mądrościowej, bo prawdą jej jest prawda 
Słowa Bożego, a jej duchowością — duchowość Du
cha Bożego. To, co czyni z Biblii dokument o je
dynej wartości literackiej, to jej tajemnicze włą
czenie w „literaturę" Bożą. Ludzie reagują na nią 
zależnie od swego ducha, a z jego brakami i pięk
nem, ale duch ten czerpie z zetknięcia się z Bogiem 
jakiś nieokreślony, wzniosły akcent, który może 
uchwycić ucho wiertzącego. O pięknie dzieła litera
tury ludzkiej świadczy bądź to wspaniała forma, 
pełna emocji, jak na Zachodzie, bądź to natężenie 
wewnętrznego rytmu, które każe zapomnieć o ubó
stwie formy, jak na Wschodzie; ale w Biblii jest coś 
więcej niż triumf stworzonej plastyczności, albo to 
bolesne przyznanie się do swej słabości wobec Pięk
na niestworzonego; jest bezpośredni odblask oblicza 
Bożego, poprzez strony Biblii wieje tchnienie z góry. 
Chrześcijaninowi, który z miłością i wiarą łączy się 
ze Słowem Bożym preinkamowanym w Piśmie św., 
ukazuje się powoli rytm Boży, łączący całą Biblię 
w jeden melodyjny ruch ponad różnymi pismami
1 autorami ludzkimi. Jedność tematu zasadniczego 
wypełnia się wariacjami, tworzącymi piękną orkie
strę. Jego rozwój dokonuje się według postępu har
monijnego i tak złożonego, że wydałby się wystu
diowanym, gdyby nie był jednocześnie tak żywy 
i spontaniczny.

Poruszając ludzi i sprawy wykraczające poza gra
nice ksiąg i ziemskie widnokręgi, nieodparty wiew 
huczy od początku do końca Biblii, ze straszliwą 
mocą burzy nad Synajem. Umie też dać się usły
szeć jako nieuchwytny wprost szept, którym Bóg 
do serca przemawia wśród „wieczornego powiewu" 
w raju. Biblia — synteza siły i łagodności, harmo
nia ognia i wody, blask Światła Bożego i żar Boże
go Ogniska — podobna jest do tego podmuchu wia
tru, na który Eliasz czekał w swej jaskini, kiedy 
spędzał noc ma Horebie. Jest to wiatr potężny i gwał
towny, obalający góry i druzgocący skały. Działa 
tak, jak trzęsienie ziemi przy końcu świata, jak

wszystko pożerający ogień z nieba. Tajemnicę swą 
jednak wyjawia jedynie w ukojonym, łagodnym 
szmerze, w którym zamarła srogość burzy. Jest to 
druga strona chwały Bożej, którą Jahwe pozwolił 
dojrzeć z tyłu Mojżeszowi, ukrytemu za załomem 
skały. Człowiek wierzący, chroniony ręką Bożą, po
dziwia w nim, jak w zwierciadle, odblask oblicza 
Bożego.
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M I L E N I U M

(dokończenie ze str. 13)

czesnej literatury... Gdy współcześnie w Ki
jowie i Pradze rodacy spisywali dzieje ojczy
ste, w Polsce własnym nie dowierzając siłom, 
włożono na obcego naglący obowiązek... Kro
nika mistrza Wincentego... czcza ta gadanina za
miast treści; cała pierwsza księga z mniema
nymi podaniami krakowskimi jest tylko nad
użyciem naszej cierpliwości... Sumienie litera
ta średniowiecznego bywało bardzo przestron
ne, podawał on za prawdę sny własne” (wyd. 
cyt., s. 283 m.).

SZTUKI PIĘKNE

Nie ulega wątpliwości, że samo pojawienie 
się wież kościelnych, wystawność nabożeństw, 
święte rzeźby, stroje i śpiewy liturgiczne mia
ły wielki wpływ na przeobrażenie uczuć este
tycznych barbarzyńskiego narodu. Wszystkie 
sztuki piękne przyniesione z Zachodu uszla
chetniały poczucie piękna w polskim narodzie.

Nie obeszło się jednak i bez ujemnych skut
ków, które towarzyszyły nowej religii. Kościół 
wydał bezwzględną walkę rodzimej kulturze 
polskiej. Zakazano pod grzechem takich „dia
belskich praktyk” jak muzyka, śpiew i pląsy 
ludowe. Na synodzie w Uniejowie (1326 r.) 
wydano duchownym zakaz uczestnictwa w za
bawach i widowiskach ludowych — pod groź
bą klątwy. Dzięki dokładnemu tępieniu ludo
wej twórczości artystycznej, do naszych cza
sów pozostały zaledwie tylko drobne jej frag
menty, które się wymknęły spod kontroli Ko
ścioła.

☆

Powyższy, jakże pobieżny przegląd działal
ności kulturalnej Kościoła w Polsce piastow
skiej nie pozwala niestety na bezkrytyczne 
przyjęcie hymnów pochwalnych śpiewanych 
przez rzymsko-katolickich historyków na cześć 
swego Kościoła. Nie można nie uznawać pew
nych osiągnięć tej organizacji, ale były one 
produktem ubocznym, niezamierzonym. Gdzie 
rzymsko-katolickie zakony czy inne organi
zacje zwracały swą uwagę na sprawy kultury, 
tam kultura narodowa ponosiła szkody.



PRAKTYKA CELIBATU 
W DAWNEJ POLSCE

w
świetle dokumentów

Ks. M. TOKARSKI

Zdaniem dr Edwarda Rittnera... 
„jeszcze w pierwszej połowie X II w. 
duchowieństwo polskie niższe i wyż
sze, w jawnym pozostaje małżeń
stwie" x). Powyższy pogląd potwier
dza podręczna Encyklopedia Koś
cielna opracowana pod kierunkiem 
Ks. St. Galla: „W połowie X II w. 
dość liczny zastęp kapłanów żył w 
związkach małżeńskich, a, nawet 
już po I i II soborze lateraneńskim 
z r. 1123 i 1239, które orzekły nie
ważność małżeństwa po przyjęciu 
święceń wyższych, wstępowano w 
związki małżeńskie.

Uiczne tego przykłady podają 
źródła dziejowe. I tak Benedyktyni 
lubińscy zapisują w spisie dobro
dziejów bractwa klasztornego: „Ra- 
dulfa kapłana z żoną Małgorzatą 
i córką Radosławą. Filomena kapła
na z żoną Bogodarą i córkami11 nie 
upatrując w tych małżeństwach mc 
zdrożnego:. Podobne przykłady po
dają roczniki Kapituły Krakowskiej 
pod r. 1197 M. P. I I  śtr. 8002).

Żonatytmi w tym czasie są nie tyl
ko kapłani, ale i biskupi. Jako 
świadek w r. 1143 występuje An
drzej, syn biskupa Cechowy... w 
Monumenta Lubensia zapisano: 
„Roku pańskiego 1148 wyświęcony 
został Walter, dziewiąty biskup 
Wrocławski. Powiadają, że aż do
tąd niektórzy z biskupów całej Poły
ski byli żonaci a najwięcej kano
nicy i wszyscy kapłani, którzy zo
stali zięciami i  teściami szlachetnie 
urodzonych tej złemii. — A. D. 1148 
ordSnatuis eSt Waltherus opus nonus 
Wratislawiensis.

Usque adhuc dicuntur quidam 
epłscoporum totius Poloniae uxoirati 
fuisse et maxime canomici at omnes 
saceirdotes facti generi ac sacri no- 
bilium terrae“ (Wattenbaoh Monum. 
str. I I ) 3).

Dopiero „reformować" polskie du
chowieństwo zaczynają legaci pa
piescy. Pierwszym z legatów, który

próbował wprowadzić do Polski ce
libat, był Jan Malabranea, kardynał, 
wysłany przez Klemensa II I  do Kar 
zimierza Sprawiedliwego w r. 
1189. 4)

Ale jego działalność jako i Piotra 
z Kapuit, legata papieża Celestyna 
II I  nie miała wielkiego znaczenia. 
Długosz (po r. 1197) tak pisze o 
skutkach legacji Piotra z Kapuii... 
„z ustawy Piotra Kapuańskiego kar
dynała, legata Stolicy Apostolskiej,
o porzuceniu żon, żaden dotychczas 
Skuitek się nie okazał — ex conisti- 
tutione Petri Capuami Cardinalis, 
Sedis Apostolicae Legati super uxoi- 
ribuis dimittendis, nullus frectus 
hactenus provenerat“ 5).

„W rok zaledwie po wyjeździe le
gata, (Piotra z Kapui) pisze Rittner 
„wstąpił na stolicę wrocławską Oge- 
riusz czyli Hogerius. Otóż w taik 
zwanym Kalendarzu Kapituły Kra
kowskiej, który wydał Łętowski, 
przy swym katalogu biskupów, czy
tamy, że Buona., żona Ogeriusa da
rowała Kapitule wieś“. 6)

Wiadomość tę podaje również 
Podręczna Encyklopedia Kościelna: 
Już w r. 1198 Ogerius wstąpił na 
biskupstwo wrocławskie będąc żo
natym; Kalendarz Krakowski po
daje śmierć Buony, małżonki bisku
pa wrocławskiego Ogeriusa (M. P.
II sitr. 917)’).

W owym czasie obok faktycznego 
nie stosowania się do celibatu spo
tykamy teoretyczne tegoż zwalcza
nie... „właśnie gdy legat papieski — 
podaje Rittner — głosił duchowień
stwu polskiemu ustawy celibatowe,' 
biskup wrocławski Franciszek, her
bu Prawdzie (t 1198) mąź, którego 
cnoty i uczoność sławią wstzyscy 
kronikarze śląscy wystąpił z jawną 
obroną małżeństwa kapłanów w piś
mie: De clericorum et laicorum ma- 
tri-moniis — O małżeństwie ducho
wieństwa i świeckich" 8).

Nie wiele zmieniło się w wieku 
X III, pomimo wywalczania celiba

towi prawa obywatelstwa przez 
arcybiskupa gnieźnieńskiego Henry
ka KietMcza, Smolka taką daje cha
rakterystykę Henryka Kietlicza1: 
„...otaczał się przepychem, którego 
go nad wszystkich innych biskupów 
miał wynieść, na każdym kroku 
wyższość swoją dafwał im odczuć, 
zwłaszcza odkąd przez papieża sta
łym legatem w Polsce mianowany, 
był wobec nich reprezentantem Sto
licy Apostolskiej."

Często zatem odzywają się skargi 
na pychę arcybiskupa, żalono* się, że 
gdy w wizytacjach swoich pod- 
władlne sobie diecezje odwiedza, 
wjeżdża w ich granice z pocztem 
ogromnego dworu, w sto albo i wię
cej boni, pobyt swój w nich bez 
potrzeby przedłuża, dła całego du
chowieństwa ciężiką staje się plagą 
i naraża je na koszta olbrzymie.

Skoro zaś w objażdżkach swoich 
przyjedzie do katedralnego Kościoła, 
każe sobie stawiać również z nie
słychanym kosztem wspaniały tron 
na wielkim podwyższeniu i nawet 
przy mszy św. podczas spożywania 
Krwi i Ciała Pańskiego „ku ogól
nemu zgorzeniu całego ludu" podaje 
nogi do ucałowania usługującym 
kapłanom.

Objażdżki takie nie tylko z po
wodu kosztów i „nieznośnej pychy 
arcybiskupa" dokuczały srodze du
chowieństwu polskich diecezji, bo 
gdzie Henryk przybył tam wglądał 
z jak największą ścisłością w wszel
kie kościelne stosunki i karcił su
rowo każde wykroczenie przeciw 
wymogom reformy.

....Nie dość miu było tych wizy-
tacyj, które w każdym razie tylko 
od czasu do czasu mógł odbywać, 
gdzie więc nie mógł się spuścić na 
sufragana tam wybierał sobie z po
śród kanoników, nowymi ideami 
przejętych, kilku stałych donosicieli, 
a ci dostarczali mu wiadomości o 
stanie diecezji, nieraz przeciw włas
nemu biskupowi i kolegom swoim 
składając świadectwo" (Stanisław 
Smolka, Mieszko Stary i jego wiek. 
str. 402. Ob. list. Homoryusza II I 
z 16 czerwca 1218 r. Kod. Wiel. 
Nr. 102).

Widzimy, że Henryk Kietlicz nie 
przebierał w środkach, podstęp, do- 
nosicielstwo', szpiegostwo, wszystko 
to było w duchu reform, do których 
on tak gorliwie podążał, żądając od 
duchowieństwa przysięgi, że żyć bę
dzie w celibacie.

Na synodzie w Boirzykowej w 
1210 r. domaga Się ten wiemy na
śladowca Grzegorza VII, w pysze 
i absolutyzmie, zachowania celiba
tu pod groźbą kar kościelnych i pod 
przysięgą na Ewangelię.

O czem Długosz tak pisze: „Tan
dem synodo provinciaIi congregata 
clenicois in sacris ordinibus eołisti- 
tutos uxoribus privaivit. Et quia ex 
oonstitutione Petri Capuani Cardi- 
naMs1 Sedis Apostolicae Legati super 
uxoird;bus dimittendis1, nullus, fmuc- 
tus hactenus provenerat ne vaga 
licentia eis admitteretur, specialiter 
omnes clericos, tactis sacrosaMctis 
Ewangeliiis uxores deineeps et quas'-
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libet concubinas fecit abiurare et ab 
eis conti-nere — Wreszcie po zgr-o- 
madlzeniu się synodu prowincjonal
nego-, księży wyższych święceń, żon 
pozbawił. I  ponieważ z postanowie
nia Piotra Ka-puańskiego Kardynała, 
legata Stolicy Apostolskiej, o porzu
ceniu żon, dotyctoczaisi żaden ■ nie 
okazał się Skutek, aby im me daną 
była zupełna swoboda, specjalnie 
zmusił wszystkich księży, aby doty
kając Ewangelii od-przysięgali się 
żon a następnie jakichkolwiek kon
kubin i ażeby od nich się powstrzy
mali" 9).

Rzeczą znamienną jest, iż Kietlicz 
chwyta &ię środka ostatecznego, 
mianowicie każe duchowieństwu w 
swojej obecności, odprzy sięgać się 
prawowitych małżonek.

Łatwo się domyśleć, jaki los 
mógłby spotkać księży, którzy by 
odmówili przysięgi — z całą pew
nością spadłyby -na nich wszystkie 
możliwe klątwy kościelne łącznie 
z pozbawieniem stanowisk.

Czyż wystąpienie Kietlicza nie 
było narażeniem duchowieństwa na 
krzywoprzysięstwo?.

Kietlicz każe kapłanom odiprzysię- 
gać się żon prawowitych, którym ciż 
sarni kapłani wobec Kościoła skła
dali ślub na wierność dozgonną!...

Podobne do Kietliczowych zarzą
dzeń wydaje na syn-o-dzie -sieradz
kim w 1233 r. arcyb. Fulko (Pełka), 
zabraniając duchownym wyższych 
święceń zawierać związków małżeń
skich, a pożenionym korzystać 
z małżeństwai. Przy czym nadmie
nić wypada, że arcyb. Pełka był pod 
wyraźnym wpływem legata Wilhel
ma], biskupa Modeny.

Analogiczne zarządzenie dla Wę
gier i Polski wydaje synod w Bu
dzie w 1279 r., zwołany przez legata 
papieskiego Filipa, biskupa Firmjeń- 
skiego; zabrania on księżom wspól
nego przemieszkiwania z kobietami 
pod toarą ekskomuniki.

Należy nawiasem dorzucić, że le
gat Filip był wypędzony z Czech, 
a potem został mianowany legatem 
na Węgry i Polskę. Polska jako 
zawsze tolerancyjna i cierpliwa, bez 
oporu przyjmowała tych, którzy 
gdzie indziej miejsca zagrzać nie 
mogli.

Wreszcie u schyłku X III wieku 
synod Łęczycki w 1285 r. zwołainy 
przez arcyb. Jakóbai Świnkę, wy^ 
stępuje ostro przeciw księżom żo
natym-. O działalności tego synodu 
Rittner tak pisze: „Pono-wionlo tu 
dawniej-sze przepisy Grzegorza VII, 
wzbraniające słuchania mszy -odpra
wianej przez księdza żonatego lub 
żyjącego w konkubinacie".

Żaląc się dalej, że archidiakoni 
nie dość gorliwie czuwają nad -oby
czajami duchowieństwa, poleca sy
nod biskupom, aby przez zaufanych 
wysłanników więzić kazali konku
biny księże i ich dzieci.

Miał je po tym biskup według 
własnego -ocenienia uwolnić, albo w 
wiecznej poziostawić .niewoli, albo 
chłostą ukarawszy uwolnić, majątek 
na rzecz Kościoła zabrać, a przeciw 
duchownym użyć cenzur kościel
nych" i»).

Synod ten w odróżnieniu od po
przednich nezywa kapłańskie żony

„konkubinami" i stasuje dio nich 
nieludzki-e kary: chłosty, więzienia 
(nawet dożywotniego) i konfiskaty 
majątku.

Zwłaslacza -kara konfiskaty mająt
ku była korzystna dla arcybiskupa 
i Rzymu, ponieważ i arcybiskup 
i Rzym mogli mieć n-iepłomną na
dzieję, że wpadnie do kieszeni parę 
ładnych groszy. Tak -to takie „wznio
słe" instytucje, jak celibat, godne 
były wszelkich środków, byle sku
tecznych.

Nawet chłosta i dożywotnie wię
zienie w stosunku do kobiet i dzie
ci nie były zbyt wielkimi karaimi 
dla ugruntowania tak „pożytecznej" 
instytucji, jaką jest celibat. Dla 
feudalnych wielmożów kościelnych, 
posiadaj ą-cyc-h własne zbrojine ddizi-a- 
ły wojskai, zwykły pleban-, był czymś 
bezsilnym i wszelkie bezprawia wo
bec 'duchownych były bezkarne.

Wszystko dla Chwały Bożej! Dla 
wielkości Kościoła!

Wszystko wolno, o ile cel jest tak 
wzniosły!...

A jednak mimo nacisku legatów 
papieskich, mimo usłużności zahu
kanych biskupów, którzy nie po
trafili się ująć o prawa szerokich 
mas duchowieństwa polskiego, _ w 
X III wieku są jeszcze księża żo- 
napi.

Jeszcze -nie zdołano wytępić tej 
„zarazy". Oto mały przykład zapi
sany w roczniku Kapituły Krakow
skiej (t 1269): „Umarł ksiądz kra
kowski imieniem Trojan, mający 
przeszło sto lat, który cieszył się 
Widokiem zrodzonego ze siebie po
tomstwa obojga płci-, a był sikory do 
jałmużny i oddany modlitwie. I cho
ciaż za życia nie panował nad chu
ciami cielesnymi, to jednak ponie
waż odznaczał się innymi cnotami, 
ile że nie miiał chytrości w mowie, 
ani pokrzywdził bliźniego więc św. 
Stanisław rad był udzielać błogo
sławieństwa przez jego ręce -na wy
leczenie chorych przez jego re
likwie" 11).

Dziwna zaiste rzecz — kanonik 
obdarzony licznym potomstwem, 
jest miłosierny, ma czas na modli
twę, nawet Bóg cuda przez jego 
ręce działa.

Wreszcie dla wyrobienia sobie 
ogólnego pogląćtu na kwestię celibâ - 
tu w X III w. rwleży przytoczyć zda
nie, znakomitego znawcy stosunków 
kościelnych, dr Zyg. Lisiewicz-a: 
„Duchowieństwo nie zajmowało 
podówczas tak odrębnego stanowi
ska jak obecne, gdzie można je na 
pierwszy raut oka odróżnić -od in
nych wapatw społecznych, lecz 
owszem, księża przez liczne zawie
ranie związków małżeńskich sta
wiali się .sami na równym stopniu 
z ogółem obywatelstwa.

Jest faktem niezbitym, że groźne 
rozporządzenia papieskie i nakazy, 
aby duchowieństwo w bezzemnym 
stanie wytrwało, pozostały wzglę
dem kleru polskiego przez długie 
czasy martwą tylko literą; żenili się 
tu klerycy niższych i wyższych 
stopni, żenili kanonicy, ba, nawet 
bywali bisku-pi i arcybiskupi, którzy 
posiadali dizieci.

Tak 'było w trzynastym wieku. 
S. Łagu-na w rozprawie swej „Dwie

elekcje" przytoczył zibyt wiele do
wodów mia to, aby jeszcze mogła oo 
do tej kwestii -powstać jaka wątpli
wość" 12).

A jednak pomału wypierąnio żo
nate duchowieństwo ze stanowisk 
kościelnych i ponieważ na ich -miej
sce nie było kandydatów z pośród 
społeczeństwa polskiego, którzy by 
się godzili na celibat, więc sprowa
dzano z zagranicy cudzoziemców, 
przejętych reformami, przeważnie 
Niemców.

O . Kapitule Krakowskiej w wieku 
X III za Pełki, tak -opisuje Smoi-k-a 
„...nie ma w niej ani śladu tego 
monopolu księżych rodów, o których 
tak głośno słychać w innych kaite- 
dra-eh, niejeden z niepoprawnych 
musiał bez wątpienia postradać pre- 
bendę, i kto wie, czy ów natłok róż
nojęzycznych cudzoziemskich imi-o-n, 
tych Raulów, Baldwinów, Gerardów, 
Horwaldów, Goćwinów, których 
wówczas w gronie kanoników kra
kowskich spotykamy, nie jest właś
nie dowodem świeżego napływu ob
cych, skłonnych do reformy żywi/o
łów w miejsce wypartych krajow
ców starej daty" (Stanisław Smiolka. 
Mieszko Stary i jego wiek. str. 403).

Na początku XIV wieku jeszcze . 
walczą legaci papiescy z polskim 
duchowieństwem narzucając mu 
ciągle celibat.

Gentilis' legat na synod do 
Prss-zburga 1309 r. zwołuje również 
i polskich biskupów. Na ogół dio 
tego synodu bis-fcupi polscy usto
sunkowali się -negatywnie.

Był tylko jeden biskup wrocław
ski, Henryk, inni zaś posłali swoich 
zastępców, a włocławski biskup 
Gerward nawet swego prokuratora 
nie wysłał, za co został przez le
gata ek-sfcomunikowany i suspendo- 
wany. Otóż legat Gentilis naznacza 
kary pieniężne na kapłanów (Sprze
ciwiających się postanowieniom ce
libatowym; -kanon szósfty opiewa: 
„Deoreto igitur presenti statuimus 
ut quieumque cleri-cus contra ipsius 
constitutionis vigorem deinceps de- 
liąuerit excomunioationis poena in 
ea contenta propter eausus prae- 
dictas oessante, ąuarte partis red- 
dituu-m beneficiotrum suorum prae- 
sentis oomstitationds auctoritafe con- 
demoationis subiacet — Dekretem 
więc niniejszym postanawiamy, aby 
każdy duchowny wykraczający prze
ciwko jego postanowieniom, po 
ustaniu już kary ekskomuniki', za
wartej w dekrecie dla przyczyn już 
wyżej wspomnianych, podlegał 
grzywnie na mocy niniejszego po
stanowienia, równej czwartej części 
dochodów ze swego beneficium"1*).

A więc legatowi Gentilisowi nie 
wystarczają już ekskomuniki, już 
się stępiło os-trze klątw kościelnych, 
trzeba zajrzeć d'o kieszeni „wy
stępnego" i to nawet j'eszcze wtedy, 
kiedy ten Się „poprawił" i uwolnił 
od kary ekskomuniki.

Następnie legat Gentilis nakazuje 
biskupom pod karą ekskomuniki-, 
praw przez siebie wydanych pilno
wać. Pozwala przy tym biskupom 
połowę pieniędzy ściągniętych tak 
od duchowieństwa zachować dla 
siebie a połowę oddać na dobre cele 
(na Rzym).
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Legat przewiduje, że chęć zysku, 
skłoni wreszcie biskupów .polskich 
do przestrzegania praw przez niego 
nadanych.

Jakież to ubliżenie dla polskiego 
Episkopatu!

Następnie legat Gentilis zarządza: 
„Praedicta autem condemnatio tam- 
diu -cum exactione debita repetatur 
quou»que mores suoa et vitam 
quod praemissa, curavermt emen- 
dare, ad quod etiam corporalis poe- 
na, Si superior suus expediire cre- 
diverit, indicaturr. — Wspomniana 
zaś grzywna i jej ściągnięcie tak 
długo mają być powtarzane, dopóki 
swoich obyczajów i życia,, według 
wspomnianych ustaw, nie będą się 
starali naprawić, w tym celu wska- 
zanem jest także użyć kair cieles
nych, jeżeliby zwierzchnik uznał to 
za stosowne"14).

A więc oprócz ustawicznego wy
dzierania duchowieństwu czwartej 
części dochodów beneficjalnych, bi
skupom poleca się użyć kar cieles
nych, prawdopodobnie znowu wię
zienie i chłosty!

Włoski legat nakazuje polskim 
biskupom, maltretować polskie du
chowieństwo i to się ma nazywać 
„polskie" prawo synodalne!?

Taką okazywali wdzięczność Pol
sce legaci papiescy za wyłożone 
pieniądze, za Świętopietrze, za cią
głe daniny na rzecz papiestwa, wo
jującego z władzą świecką.

Mimo wsfcystko w połowie XIV 
wieku celibat nie Stał się prawem 
powszechnym. I tak statuty bisku
pa krakowskiego Jana Grota, r. 1331 
pozwalają święcić na kapłanów lu
dzi żonatych.

Biskup bowiem stwierdza, że 
księża „vagantes — włóczęgi" —• 
rekrutujący się przeważnie z celiba- 
tariuszów nie zachowują rezyden
cji i przenosząc się zaś z miejsca na 
miejsce, kradną rzeczy kościelne.

Gdy przeciwnie, kapłani żonaci 
prowadząc życie osiadłe — dają 
rękojmię poważnego i uczciwego 
traktowania swych obowiązków. Oto 
tekst statutu: „Quod cessare vide- 
mus ut frequentius in ecciesiis in 
quibus habentur clerici coniugati, 
unde tales de cetero, ubi aliis fi- 
deles et idionel haberi non possiunt, 
dummodo bene offioiaiti sint in 
divinis officiis, et honestae con- 
versationis existant ac legitimo 
matrimonio sint coniuncti, ad mini- 
sterium altaris pro clericis duximus 
adimittendos; statutum domini Nan- 
keri, antecessoris nostri in. contra- 
rium in hac parte salvis aliis airti- 
culis revocantes — widzimy, że to 
(kradzieże i opuszczanie kościołów) 
po większej części ustaje w tych 
kościołach, które mają księży żo
natych, dlatego też i takich, gdzie 
skądinąd wiernych i nadających się 
znaleźć nie można, pozwalamy jako 
księży dopuszczać do służby ołtarza, 
byleby byli dobrze obeznani z czyn
nościami świętymi, odznaczali się 
szlachetnym zachowaniem, oraz, 
ażeby żyli w prawowitym małżeń
stwie; statut Nankera, poprzednika 
nasżego, co do tej materii odwołu
jemy, zostawiając wszystkie inne je
go artykuły"15).

Z powyższego tekstu widzimy, że 
praktyka Kościoła wykazała wyż
szość księży żonatych; biskup Grot 
cofa postanowienia swego poprzed
nika o obowiązku celibatu w prze
konaniu, że kapłani żonaci nie o- 
puszczą zajmowanych stanowisk i 
nie będą kradli mszałów, kielichów, 
monstrancyj i innych rzeczy ko
ścielnych, jak to czynili oelibatariu- 
sze — włóczęgi.

Bod koniec wieku XIV (1396) 
znajdujemy w statutach Piotra 
Wysza, biskupa 'krakowskiego, 
wzmiankę o istnieniu kapłanów 
żonatych, Mianowicie biskup Wysz 
zabrania kapłanom wszystkim, żo
natym i nieżonatym, podejmowanie 
się czynności spisywania publicz
nych aktów — quod de cetero 
omnes et singuli clerici tum co
niugati, quam non coniugati asseren- 
tes se servos publicos sive scrinia- 
rios, et habere officium thabeliona- 
tus... na przyszłość wszyscy księża 
tak żonaci jak i nieżonaci, itd."10).

Statut pochodzi z roku 1396, a 
więc jeszcze przy końcu XIV w. są 
księża żonaci.

Wreszcie w XV wieku duchowień
stwo polskie padło pod obuchem 
legackieh ekskomunik-. Celibat wpro
wadzono. Tak przynajmniej miało 
być według prawa kościelnego, 
praktyka jednak, jak zawsze, była 
zgoła odmienna.

Dopiero w XVI wieku z nasta
niem humanizmu i reformacji Lu
tra spotykamy się w Polsce z próbą 
otwartego łamania celibatu. Ducho
wieństwo polskie dość licznie za
wiera związki małżeńskie, w obro
nie kleru polskiego stają sejmy i 
społeczeństwo.

W 'Okresie reformacji byli kapłani, 
którzy przystawali do innowierców 
i wtedy zawierali związki małżeń
skie,..

„Byli atoli inni duchowni — pi
sze Rittner — którzy nie łącząc się 
z innowiercami co do reszty kwestii 
religijnych i mieniąc się dalej 
członkami społeczeństwa katolickie
go, tylko co do celibatu nie uzna
wali przepisów kościelnych. Z tych 
znów pierwszym był Walenty, ple
ban Chrzczonowski, który w roku 
1549 zawarł małżeństwo, proboszcz 
w Wiśni, Jakób Przyłuski, proboszcz 
mościski, pisarz grodzki krakowski 
i stawny prawnik, nieco później 
dwaj bracia Białobrzescy, cpaci Cy
stersów, jeden w Mogile, drugi w 
Jędrzejowie"17).

Żeni się sławny ks. Stanisław 
Orzechowski, który broni swego 
małżeństwa na sejmach piotrkow
skich.

Sejmy polskie były za zniesie
niem celibatu. W roku 1555 doma
gali się posłowie ziemscy na sejmie 
w Piotrkowie soboru narodowego, 
a w roku 1556 odprawiania mszy 
św. w języku ojczystym, wieczerzy 
pańskiej w obydwóch postaciach, 
zniesienia bezżeństwa kapłańskiego, 
uchylenia annatów i synodu naro
dowego18).

Stanowisko sejmu podzielał król 
Zygmunt August i kiedy za Pa
wła IV nastąpiła przerwa w obra
dach Soboru Trydenckiego, wysłał 
w 1556 r. posłów do Rzymu, którzy

mieli się od papieża domagać znie
sienia celibatu, a raczej poparcia 
tego żądania na soborze, który miał 
się niebawem zebrać.

Ówczesny prymąs polski arcybi
skup gnieźnieński Jakób Uchański, 
również był przychylny zniesieniu 
celibatu. J an Franciszek Ccmmen- 
doni nuncjusz papieski w Polsce 
takie o nim wydaje świadectwo, gdy 
pisze do papieża z Uniejowa 18 paź
dziernika 1565 r.: „Zapytywałem go 
przy ks. kardynale Warmińskim o, 
uchwale jego synodu (1565 r.). Wy
cofać się było niepodobna, musiał 
więc wyznać, że umocowani otrzy
mali pouczenie dopominać się na 
synodzie prowincjonalnym o kielich 
i żony"91).

Tak więc, sam prymas wraz z du
chowieństwem był za zniesieniem 
celibatu. Ale wszystko jak zawsze 
rozbiło się o Rzym. Paweł IV, su
rowy mnich Piotr • Caraffa, odmówił 
prośbom króla polskiego, przysłał 
natomiast do Polski nuncjusza Lud
wika Alojzego Lipomano (pierwszy 
nuncjusz w Polsce), który miał upo
rządkować sprawy kościelne.

„Świątobliwy" nuncjusz radził 
Zygmuntowi zaprowadzać porządek 
i jedność religijną w narodzie przez 
ścięcie co gorętszych heretyków.

Nie kto inny, tylko Lipomano, 
rozkazał spalić trzech żydów i ściąć 
Dorotę"Łażęcką. Polskie ręce brzy
dziły się okrucieństwem i za prze
konania religijne, z chlubą powie
dzieć możemy, nikogóśmy me prze
śladowali; przyjeżdża Lipomano i 
uczy Polaków jak mają traktować 
innowierców!

Toteż nic dziwnego, że Vergerius 
(ad Senatores Poloniae carmen 1556) 
przedstawia Lipomana jako „narzę
dzie tyranii i wielkiego zbrodnia
rza"20).

Sprawę celibatu pogrzebało osta
tecznie przyjęcie przez Zygmunta 
Augusta w Parczowie (r. 1564) z rąk 
nuncjusza Commendoniego Księgi 
Ustajw Soboru Trydenckiego. Ustawy 
Trydenckie przyjmuje również 
prowincjonalny synod Lwowski za 
arcybiskupa Tarły w r. 1564.

Jedynie prymas polski Jakób 
Uchański stojąc konsekwentnie na 
obranym stanowisku, nie przyjął 
uchwał Soboru Trydenckiego, a 
przynajmniej całą sprawę odkładał 
na później.

I dopiero kiedy prymas Uchański 
zachorował, nuncjusz papieski Lau- 
reus, korzystając z jego nieobecno
ści, zebrał synod prowincjonalny 
do Piotrkowa dn. 19 maja 1577 r., na 
którym ogłosił ustawę Trydencką 
odnośnie celibatu w tej formie: 
„Quoniam nonnulli ex sacerdotibus, 
qui in caeteris catholicos se esse 
profitentur eo audaciae atque de- 
mentiae progrediuntur, ut sibi uxores 
licere existiment et de facto nuptias 
celebrant, sacra synodus inhaerendo 
canoni S. S. Ooncilii Tridentini de- 
clarat talium copulationes esse 
illegitimais et incestas — ponieważ 
kapłani, wyznający się we wszyst
kim innem być katolikami, do tego 
stopnia zuchwalstwa i ogłupienia 
się posuwają, iż sądzą, że im wolno 
się żenić i faktycznie zawierają 
związki małżeńskie, święty synod
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ricus Heyzman, Kraków 1875. 
Nakładem Akademii Umiej. Sta- 
tuta Joannis Grot 1331 an. De 
cleritis -comugatis.

16) Patrz nr 15 Statuta Petri Visii 
ep. an. 1396. De noturiis et fide 
instrumentorum

17) Patrz nr 1 str. 266 i 267

w 'oparciu, na Kanonach św. Soboru 
Trydenckiego, ogładza, że taikie 
związki są nieprawe i niegodzi
we"21).

Zaznaczyć w tym miejscu wypada, 
że słowo „synod" należy czytać 
„Laureus" gdyż od początku do koń
ca nie synod polski, ani też przed
stawiciel Kościoła polskiego, prymas lc) Patrz nr 5 str. 131 
Uchański, ale nuncjusz papieski 19) Patrz nr 5 str. 150 
Laureus, prawa Polsce dyktował. Od 20) Patrz nr 5 str. 131. 
tego -czasu mieli duchowni prowa- 21) Patrz nr 5 sir. 174 
dzić żywot na wzór papieskich 22) Patrz nr 1 str. 224
eunuchów — śpiewaków z Sykstyń- j-----------------
skiej kaplicy na Watykanie.

Na tym kończy się walka o celi
bat w Polsce. Z dokumentów hi
storycznych wynika, że celibat nie 
był prawem wypływającym z po
trzeb kościoła polskiego czy też 
polskiego duchowieństwa, lecz był 
jarzmiem narzuconym, zawsze dla 
najszerszych mas duchowieństwa 
bardzo dotkliwym i upośledzającym.
Nie ulega wątpliwości, że celibat 
narzucili Polsce papiescy wysłan
nicy i zmuszeni przez nich niektó
rzy polscy biskupi.

Celibat wprowadzono siłą, pod 
groźbą Mątw i konfiskaty majątku, 
więzienia, chłosty, pozbawienia 
stanowisk itp.

Po soborze Trydenckim nie ma 
już prób legalnej waiki z celibatem, 
nie mniej jednak celibat nigdy nie 
stał się w Polsce prawem zwycza
jowym, pozostał nadal prawem na 
papierze, a ogół duchownych pó dziś 
dzień ma swe nielegalne żony.

„Historia celibatu” — powiada 
Rittner — „przez cały czas jego 
rozwoju tę samą przedstawia cechę: 
rozbrat między teorią a praktyką, 
między tym-, co nakazuje ustawa, a 
między rzeczywistym tej ustawy 
wykonaniem"22).
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W tym nowym okresie ludzkości 

światem kierować będzie rząd 
powszechny tzw. „Rada święta" z 

siedzibą w Ziemi świętej lub to 
Egipcie. Zapanuje wówczas uprag

niony wieczny pokój.

Największą rolę w tym okresie 

odgrywać będzie filozofia. Wypeł
ni ona, według Hoene-Wrońskiego, 
przyrzeczenie Chrystusa, ze gdy 

przyjdzie Pocieszyciel Duch Praw-

PRZYPISY

J) Dr Edward Rittner. Celibat w 
Polsce. Lwów. Przewodnik nau
kowy i literacki. Racz. 1874, str. 
2229

2) Podręczna Enc. Kośc. opracowa
na pod kierunkiem iks. ks. Galla 
i innych. Tom V—VI B—C, str. 3. 
Warszawa Gebethner i Wolf 1905

3) Patrz nr 2 str. 355
4) Patrz nr 1 str. 229
5) Wiadomości o legatach i nun

cjuszach w dawnej Polsce X  
Paweł Wł. Fabisz. Ostrów 1867, 
Długosz VI 624—625

8) Patrz nr 1 str. 231
’) Patrz nr 2 str. 358
8) Patrz nr 1 atr. 231
8) Paitrz nr 5 Długosz VI 624—625
10) Patrz n-r 1 str. 233
u) X. Kamil Kantak. Dzieje Kościo

ła Polskiego I, II, str. 39 
Gdańsk 1914

12) O obsadzeniu stolic biskupich w 
Polsce. Epoka Piastowska, dr 
Zygm. Lisżewicz — Przewodnik 
naukowy i literacki, str. 710

13) Statuta Legata Gentilisa, -wyda
ne dla Polski w Preszburgu 10 
listopada 1309 podał Władysław 
Abraham

14) Patrz nr 13
15) Starodawne Prawa Polskiego 

Pomniki t. IV. Prof. dr Udal-

Józef Maria Hoene-Wroński
(dalszy ciąg ze str. 9)

przedmiotem poznania naukowego, dy, Duch św., pouczy on nas 

Ten ideał jest ostatecznym celem wszelkiej prawdy (por. J:in 14, 2f> 
ludzkości, kresem jej rozwoju, ce- i 15, 26). Filozofia wykaże przede 
chą charakterystyczną czasóio, wszystkim: a) boski początek obja- 

które nadchodzą. wienia chrześcijańskiego, b) a prio-
Do celu tego dojdzie ludzkość ri czyli dedukcyjnie, bezwzględnie, 

w dwu etapach. W pierwszym na- z poznania Absolutu wyprowadzi 
leży ustalić rzeczywistość Absolu- wszystkie dogmaty, przepisy i ta- 

tu, uczynić go przedmiotem wie- jemnice chrystianizmu, c) wykaże 

dzy, czyli stwierdzić jego realne bóstwo Jezusa Chrystusa, e) udo- 
istnienie. W drugim zaś — poznać' wodni, przez wykazanie absolutne- 
sam Absolut, zgłębić jego istotę. go znaczenia dogmatów i przepi- 

Z chwilą kiedy człowiek pozna sów religii, że chrześcijaństwo ma 

Absolut-Boga, dotychczasowa wia- trwać wiecznie. Słowem, właśnie 
ra podmiotoiua, oparta tylko na filozofia „absolutna” zmieni wiarę 
uczuciu, stanie się religią przeko- religijną w wiedzę. Bóg objawia- 

nania. Religia objawiona — stanie jąc pewne prawdy uprzedził tylko 
się religią udowodnioną. Nastanie filozofię obsolutną. Objawienie, 
okres nowego chrystianizmu, który które jest tylko, jak mówi dosłow- 

nazywać się będzie schelianizmem. nie Wroński, „manifestation inti- 

To poznanie Absolutu i unauko- me de la raison absolue dans le 

wienie religii pociągnie za sobą sentiment de Vhome”, nie posiada 

doniosłe skutki we wszystkich w sobie nic nadprzyrodzonego, 

dziedzinach życia. W dziedzinie czegoby rozum ludzki nie mógł 

politycznej dążeniem państw złą- pojąć. W Piśmie św., jako anty-
czonych w federację przy zacho

waniu swej odrębności, będzie bez

pieczeństwo publiczne i pokój. W 
dziedzinie moralnej — prawda 
utożsami się z dobrem a dobro 

z pięknem, to kult sztuk pięknych 
we wszystkich dziedzinach. W sto

sunku do chrześcijaństwa, sehelia-

cypacji prawd rozumowych nie ma 

nic, co by przekraczało zdolności 

poznawcze rozumu ludzkiego, co 

mogłoby być wieczną tajemnicą. 

Dogmat religijny to prawda, która 

musi się stać prawdą filozoficzną-

W tym okresie absolutnej, sehe-

nizm, który będzie właściwie jego lianistycznej, czyli rozumowej re-

dalszym ciągiem, ■ uzna wszystkie ligii, osiągnie człowiek także naj-

dogmaty chrystianizmu, z tym jed- wyższe swe szczęście. Ale będzie

nak, że będą one już nie manife- to, podobnie jak u Cieszkowskiego,

stacją uczucia, jak dotychczas, ale SZCZęście ziemskie. „Człowiek, jako

przedmiotem wiedzy. Uzna on też ,jestestwo rozumne, przytwierdzone
władzę kanoniczną Kościoła, który £j0 ziemskiej, powinien doko-
ulegnie jednak daleko idącym n a , sam

przeobrażeniom wewnętrznym. czen â

Z mieni się zwłaszcza jego stosunek ' . . . . . .  ,
, , utrwalając i urzeczywistniając cel

do wiedzy. W stosunkach ekono- ^ a •*
micznych sehelianizm wskutek za- ostateczny istnienia ziemi, będący

stosowania matematyki do wszyst- zarazem celem istnienia jestestwa

kich dziedzin produkcji doprowa- rozumnego, dla którego jedynie

dzi do tego, że ludzie więcej czasu ziemia ma wartość rzeczywistą"

będą mogli poświęcać celom wyż- (Prodrome du Messianisme, Troi-

szym. sieme partie, p. 46).

z siebie swego przezna- 

Poslugując się rozumem,
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p o l e m i k i

C
h r z e ś c i ja ń s k a  k u l t u r a
DUCHA. Szybkie jest tempo 
życia dzisiejszego człowieka. 

Każdy się śpieszy, dąży do jakie- 
goś celu. Nasza era stoi pod zna
kiem -wzmożonego rozwoju techniki. 
Wiemy, co dziś potrafi człowiek; 
jak szybko może się przenosić z 
miejsca na miejsce, jak głęboko 
wdrążać slię w głąb ziemi i wysoko 
się wznosić. Człowiek z natury swej 
dąży dla czegoś wielkiego „czyniąc 
sobie ziemię poddaną". Ucieka od 
szarzyzny dnia, bo codzienność go 
nuży, pragnie czegoś więcej. Potrafi 
w pocie czoła i rnoaole pracować i 
poświęcać się w odkrywaniu tajni
ków wszechświata. W imię tej idei 
potrafi nawet złożyć życie.

Człowiek dzisiejszy obciąłby się 
wznieść tam — mówiąc słowami 
Konrada z „Dziadów" Mickiewicza
— „Gdzie graniczy Bóg i natura".

W tym współczesnym prometeiz
mie leży tragedia dzisiejszego czło
wieka.

Rozmawiałem w czasie Festiwalu 
Młodzieży z pewnym młodym Hin
dusem. Rozmówca podziwiał naszą 
kulturę i  'cywilizację, kulturę całego 
Zachodu i nowoczesnego Wschodu. 
Z zachwytem mówił o osiągnię
ciach w dziedzinie fizyki, techniki, 
nauk ścisłych. W konkluzji jednak 
stwierdził: „przy tym wielkim roz
machu tak (pięknej i pożytecznej 
kultuiry i cywilizacji jesteście ludź
mi biednymi; co więcej — nieszczę
śliwymi. A dlaczego?... Przy tym 
ogromnym rozwoju wiedzy o ma
terii zapomnieliście o kulturze du
cha, o tym, co stainowi istotny sens 
sokrajtesowsfciego „poznaj samego 
siebie". Jesteście ludźmi rozpędzo
nymi materialną rzeczywistością. 
Zapomnieliście o tym, że człowiek 
nie jest tylko samą materią. Je
steście ludźmi o rozdartej duszy. 
Stwierdzić zatem należy — mówił 
mój rozmówca — że wasza cała 
kultura praeiywa kryzys'1.

Rozmawiałem z owym Hindustem 
trzy lata temu, ale słowa jego za
padły mii głęboko w serce.

Patrząc powierzchownie na to za
gadnienie, musiałbym przyznać mu 
rację. Zapominamy bowiem o sen
sie naszego życiai, gufbimy często 
człowieka, zniżając go do rzędu 
zwykłych ssaków czy kręgowców, 
to znów umieszczając go wysoko na 
niebie, zapominamy o jego ziemskim 
życiu i  potrzebach.

Mimo, że tak dumnie patrzymy w 
niebo za lotem rakiet, wzrok nasz 
często jesit smutny, ą uśmiech wy
muszony i udany. Nnezmajoaność 
człowieka i jego potrzeb dogłębnych 
jest często chmurką, przyciemniają
cą nasze oblicze.

Czy z tego jednak wynika, że na
sza cała kultura istotnie przeżywa 
kryzy®?

Oczywiście, gdybyśmy chcieli cy
wilizację i kulturę chrześcijańską 
przedstawić jako organizację wspól
noty życia ludzkiego i jego osiąg
nięć, które by pozwalały każdej du

szy bez najmniejszych przeszkód ze 
strony bliźnich iść za nauką Kaza
nia na Górze, to przyglądając się 
naszej epoce ii minionym, musieli
byśmy stwierdzić ze smutkiem, że 
taka* kultura i cywilizacja nigdy niie 
istniała. W przeciwnym raaie jakże 
możliwe byłyby zbrodnie, zawiści, 
podstępy, które znamy z historii.

Kto jednak głębiej zna chrześci
jaństwo, ten wie, że cywilizacja i 
kultura chrześcijańska jest czymś, 
co Się rodzi i dzieje gdzie imdiziej; 
poaa zasięgiem wzroku.

W taklim pojęciu wielkie słowa 
łopocą na wietrze, Można ich do
tknąć tylko wtedy, jeśli im się nada 
kształt ludziki. Człowiek z natury 
nieufny musi zobaczyć ślad — wło
żyć rękę w rany, zanim powie: „Pan 
mój i Bóg mój".

Sprawdzianem prawdziwej kultu
ry chrześcijańskiej jest sumienie 
ludzkie, które każe wypełniać naka
zy ewangelii. I tu wertując karty 
historii i dziejów ludzkich, widzimy 
z jednej strony w krajach pogań
skich nędzę i niesprawiedliwość e 
pomlstę do nieba wołającą i szy
dzące z ducha człowieczego wobec 
triumfu zła, Z drugiej strony w 
kulturze antycznej odzywa ssię su

mienie ludzkie, ale tylko ze strachu 
przed karą za popełnione winy.

Chrześcijańskie sumienie ma inne 
kryteria — oparte jest1 przede 
wszystkim na motywach miłości 
wobec Boga i bliźnich. Dlatego nie 
możemy się zrażać, ale zło niwelo
wać dobrem.

K u l t u r a  r e l i g i j n a  n a 
r o d u . Przeżycie religijne 
jest przeżyciem integralnym 

człowieka. Obejmuje więc jego ca
łego. W tym integralnym przeżyciu 
można wyróżnić trzy czynniki, s 
więc: element intelektualny, który 
stanowi światopogląd, drugi element 
moralny, gdzie w grę wchodzi wola 
oraz trzeci element kultycyzm, 
gdzie nie tylko udział bierze woła, 
uczucie, rozum, ale i ciało. Filozofia 
mówi, że człowiek składa się z 
duszy i ciała, że dusza na oiiało<, cia
ło na duszę paralelnie odidziały- 
wują.

Katolicyzm określa więc człowie
ka jako jedność psychofizyczną. A 
więc doszliśmiy w tym krótkim rzu^ 
cie do tego, że przeżycie religijne 
jest integralne. Patrząc na religię 
zaś j«ko na zjawisko kulturalno - 
społeczne, możemy ją nazwać zbio
rem obrzędów kul tycznych oraz or
ganizacją religijną zwaną kościołem.

Ponieważ człowiek jest istotą 
społeczną, przynależność jego do 
społeczności odbija się również w 
religii. Gdzie nie ma bowiem spo
łeczności, nie ma także religii. Za
tem zasada, że religia jest sprawą 
jednostki, jest zupełnie niesłuszna.

W rozdziale poprzednim staraliś
my się określić, co etanowi istotę 
kultury chrześcijańskiej. Uczyniliś
my to w tym celu, aby mając poję
cie o kulturze, rozważyć ją na tle 
naszego życia kulturalnego w ko
ściele.

Liturgia jako służba Bogu jest 
niewątpliwie wyrazem i składnikiem 
kultury oraiz wyrazicielem uczucia 
religijnego. Nie przypadkowo, ale 
na podstawie pewnego podobieństwa 
sądów Skojarzyłem sobie rozmowę 
młodego Hindusa z artykułem ke. 
Mieczysława Malińskiego (Nr 26 
„Tygodnik Powszechny" z dinia 28 
czerwca 1959 r.) pt. „Czy nie może 
być inaczej?". Hindusowi bowiem 
chodzi o kulturę, a autorowi po
wyższego artykułu o sumę przeżyć 
religijnych, które przecież są też 
składnikiem kultury.

Obaj są tego zdania, że kultura w 
najlepszym wypadku przeżywa kry
zys. Sam artykuł ks. Malińskiego

nie odkrywa zupełnie w dostatecz
nym stopniu istoty rzeczy i zjawisk. 
Sygnalizuje jednak trafne lecz po
wierzchowne spostrzeżenia, które 
bądź uo bądź zasmgują na dyskusję. 
Autor dochodzi do wniosku, że w 
całej naszej kulturze i przejawach 
życia spostrzegamy obecnie pewien 
naiwrót w kierunku uczucia. Czło
wiek nasycił się już dosyć formu
łami matematycznymi i cyframi 
mózgów elektronowych. Dzisiejszy 
człowiek pragnie, aby w życiu co
dziennym wszystko wyrażało jakieś 
głębsze odczucie i myśl bliską sercu.

Ks. Maliński pisze: „W całej 
współczesnej 'kulturze widać przesu
nięcie dominanty intelektu ną u- 
czucie". Mówi dalej o zagnaniu i 
szalonym tempie życia, które nie 
pozwala człowiekowi na zastana
wianie się: „żyliśmy jednym płucem. 
Bo energia ludzka jest ograniczona 
i ograniczony jest czas. Jeżeli rzuci 
się je w jednym kierunku, to na 
drugi nic nie zostanie".

Talk musiało być, bo pracowaliśmy 
na Miku posadach. Ale teraz Europa 
zeszła na boczny tor. Teraiz zosta
liśmy przy jednej posadzie. Wresz
cie mamy czas dla siebie. Powoli 
budizi się i przychodzi rozkwit życia 
pozaintelektuałnego — nazwijmy to 
„uczuciowego".
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I dalej stawia autor pytanie: maicząc wygodnictwem i lenistwem wy. Musimy się całkowicie ooknąć 
„Ale czy naprawdę we wszystkich dzisiejszego człowieka, którego tech- z drzemki. Zryw ten jest u ks. Ma- 
dziedzinach? W religii też?“. nika, ułatwiając życie, rozleniwia, lińskiego, ale nieudany, raczej ze-

Konsekwentnie stara s\ę stwier- Dzisiejszy człowiek nie lubi stać wnętrzny: „Czy nie można pomy- 
dzić, że umysł dzisiejszego człowie- w zbitej ciżbie, nie chce uklęknąć, śleć innych nabożeństw1*? Czy to u- 
ka nie zaspokaja się rachunkowością bo się boi zapalenia stawów czy zdrowi całkowicie sytuację? Powie- 
prawd katechizmowych. zgniecenia sp0'dni. dz-iałbym raczej: trzeba w nabożeń-

Współczesny człowiek chce głębo- Płytkimi nie sięgający dogłębnie stwa tchnąć żywego ducha, który 
kich przeżyć religijnych, w tym po- argument, jeśli to można tak na- będzie do każdego^ przemawiał „ja- 
winny mu p o m a g a ć  nabożeń- zwać. Jest to raczej objaw mający ko władzę mający . 
stwą obrzędy, pieśni i w końcu uzasadnienie swoje w głębszej Na rozdrożach dzisiejszego czasu 
wnętrze kośctoła. przyczynie. musimy postawie wyraźny drogo-

„  , ,  , m t wskaż z napisem: „Do Eoga przez
Dawni ludzie, stwierdza autor, To prawda, ze dzisiejszego czło- cz}OWj.ew< MUsimv odnaleźć czło- 

, chcieli swoje życie codziennie wieka nie stać na to, aby mógł się “ X  z a g u b Z ^  m ^  różn^ni 
przełamać w pryzmacie przeżyć re- modlić w świątyni. Czy dzisiaj zno- wa(rtości'aini i światu myślącemu 
ligijnych. Przy ścieżkach, po któ- wu moglibyśmy wznąc w rękę po- kategoriami fizycznymi po-
rych szli do pracy, stawiali kapliez- chodnie i przy Jej blasku siedzeń: jiaza^ Chrystusa w Kościele a 
ki i krzyże. Dzisiaj to wszystko przez żołnierzy iść nocą do kata- szczególnie w społecznym życiu i 
idzie do lamusa, a z kapliczek kumb. Pytanie samo przerasta juz iiLUirgLj wskazać na człowieka jako 
zbieracze kradną świątki”. I dalej nasze sały. na „przyjaciela Chrystusa". Poslu-
twierdai ks. Maliński, że ci ludzie Autor nie zgłębia problemu ospa- latem naszego czasu jest właściwe 
starzy „znikają“. Trudno się z tym kiści ducha religijnego dzisiejszego pojęcie synostwa Bożego i brater- 
pogodzić, aby dziadek i pradziadek człowieka, tylko ucieka się od razu stwa ludzi.
był inny dla mnie. Człowiek jajko do rozpaczliwego pytania: „Czy nie ilu chrześcijan pamięta o słowach 
człowiek jest ten sam. „Ewolucja można pomyśleć innych nabo- Pana Jezusa: „Cokolwiek uczyni- 
du-cha“ w takim stopniu jest nie- Zeństw?“, a dalej woła o nowe Uście jednemu z tych maluczkich, 
prawdopodobna nawet u Darwina, „przeboje w pieśni religijnej*'. Znu- toście mnie uczynili**, albo o tym, 

Zgadzam się, że pitekantropus dził się już śpiew „U drzwi Two- że Bóg chce być uwielbiony w du- 
różnił się od dzisiejszego człowieka, ich“, czy „Po górach, dolinach**, a chu i prawdzie, a tylko ten prawdę 
ale człowiek naszej epoki nie zmie- chętnie śpiewa się „Pamiętasz, była poznaje, kto j ą . czyni. Bo co do 
nił się. Bieg dziejów i koleje ist- jesień...“, czy inne piosenki z re- nowych nabożeństw, to różnie bywa, 
nienia, ludzkiego narzuciły mu tyl- pertuaru Śląska lub Mazowsza. nawet wprowadza się je, bez więk

szego jednak wpływu dla wznowie
nia życia religijnego.

Aby nie być gołosłownym, 
przejdźmy do naszych polskich kon
kretów i spójrzmy na naszą rzeczy
wistość. Ileż to szumu narobił obraz 
poświęcony przez papieża, który z 
Rzymu przywiózł kardynał Wy
szyński. A dalej — wędrówki tego 
obrazu po parafiach. Wątpię, czy 
ten akt czci wpłynął w jakikolwiek 
sposób ną ożywienie ducha religij
nego.

ko pewne określone i inne kryte- Zamiast ostatecznego wniosku, ks. Miewałem możność obserwowania 
ria, wartości i sposób patrzenia na Maliński pyta retorycznie: kto się uczestników „nabożnych1* pielgrzy- 
życie jako takie. Ci ludzie, o któ- o to stara, aż wreszcie przy szuka- mek do Częstochowy. Trudno tu bu
rych autor mówi, że „znikają**, są. niu przyczyn każe uderzyć się w dować się atmosferą „wzmożonego 
Jeżdżą z nami tramwajami, siedzą piersi i przyznać do winy, a wszyst- życia religijnego1* zabarwioną wyra- 
Z nami w biurach, słuchają wykła- ko zwalić na „nasze zaniedbanie**. przekleństw i złorzeczeń „po-
dów, budują miasta i maszyny, zdo- Oczywiście, tym autor nie rozwią- Pątni^ ó^ “;
bywają przestrzeń kosmiczną, orzą zał zagadnienia. Idąc za radą ks. ,W Wielką Sobotę w Warszawie, 
zagon ojczystej ziemi. Tylko trzeba Malińskiego będziemy uderzać się stafyp  zwyczajem ludzie tłumnie 
do nich podejść nie ze zgrzytem zę- w plersi j to nawet mocno, po zwiedzają groby wyczekując w dłu- 
bów ani ze strachem, ani też z pew- trzykroć, a dalej grzeszyć biernością ^1C1 kolejkach,  ̂ Zdumiony byłeni 
ną wyższością lecz powiedzieć do j zaniedbaniem. ow3 manifestacyjną postawą religij-
nich: „Bracie kochany, to nie waż- _ . ... , „ n3 społeczeństwa stolicy, gdy pa
na czy uznajesz takie, czy inne spe- Przejdzie echem filarów potęgo- trzyłem na to z daleka, ele gdym 
kulać je filozoficzne, czy pochodzisz ^ane uderzenie w piersi, a kościoły s;ę zbliżył, przykro się roeczarowa- 
od małpy czy też nie, podaj mi dłoń milknąc dalej. Autor patrzył w }em. Wierzyłem w społeczne prze-
i wiedz, że jesteśmy dziećmi jed- swym artykule na proolem po- życie religijne tajemnicy wielko- 
nego Ojca. Ty, ja i twoje dzieci do wierzehowme i przez bardzo ciemne sobotniej, lecz nie znalazłem go w 
jednego synostwa jesteśmy powo- okulary. Końcowy wniosek, jeżeli atmosferze alkoholu, kłótni o miej- 
ła,nj“ to tak nazwać można* jest melan- sca w kolejkach i wyzwisk.

* cholijnym wołaniem pesymisty. Zagadnąłem przypadkowo jedną 
Tylko w ten sposób możemy wy: Czyż chrześcijaństwo umiera? Czyz czekających w kolejce. Powiedzia- 

zwo ic uczucia nawet z najbardziej Chrystus, nam nie powiedział: „A }a mi 2 d źe już od fana biega, 
zamkniętych serc. Nie książka, me ja jestem z wami po wszystkie dni p0 wszystkich kościołach, aż nie 
zawiść, ani też oręż otwierają za- do skończenia świata”. czuje nóg. Zapytałem, czy była

wieklu6 ale^miłość T o ^ ie i^ ta  nai- Zostaliśmy przez Stwórcę wyposa- chociaż w jednym z tych kościołów na
bardziei iitotn a 1 konieczn" Jeceota żeni w dyspozycje duchowe (dary nabożeństwie, albo czy zmówiła dzi- Daraziej litotna Konieczn.* recepta. j-)uc]la  \ igj^ j fiZycZne Czyż siaj chociaż nabożnie ,,Ivtorys za 
Wtedy dopiero potrafimy zrozumieć t „ y, , t . m
dzisiejszego człowieka. dostalismy je dlatego, aby zakopać rp y. . .

głęboko w ziemi? Każdy czytelnik Spoj-rzała na mnie ze zdziwieniem: 
„Milkną kościoły**, nabożeństwa są przeczytawszy artykuł „Czy nie gdzież znowu, dziś nie ma na to 

bez ducha. Autor stara się widzieć może być inaczej**, odłoży gazetę i czasu, jest już 19-ta, a został mi 
przyczynę tego stanu rzeczy w wa- powie: i co dalej? Trzeba komiecz- jeszcze kościół św. Krzyża, Semi- 
runkach czysto zewnętrznych, tłu- nie coś robić, trzeba zakasać ręka- naryjny, św. Anny i Starówka.
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r e c e n z j e  -------------------------------------------------------------------

Ks. Bp prof. dr Rode Maksymilian, ZIARNA BOŻE KONFERENCJE NIEDZIELNE I ŚWIĄTECZNE DLA. 
KATOLIKÓW, Warszawa 1959, Wydawnictwo Literatury Religijnej, str. 268, cena zJ 27.

Dziedzina kaznodziejstwa ciągle cierpi w Polsce na brak 
nowoczesnych opracowań tematów ewangelicznych. W okre
sie powojennym zwłaszcza, niewiele u nas w tym kierun
ku wydano prac, gotowe zaś szkice kazań ukazujące się 
w różnych teologiczno-homiletycznych periodykach nie za
spokoiły ani w części potrzeb, które dotkliwie odczuwają 
w tym względzie księża na stanowiskach duszpasterskich: 
Coraz częściej słyszy się również narzekania na banalną, 
treść i niedoskonałą formę głoszonych z ambon kazań. 
Zresztą kazanie nawet dobrze opracowane i poprawnie, co 
więcej: porywająco wygłoszone musi przebrzmieć wcześniej 
lub później, zwłaszcza że zakresem swym jako słowo mó
wione, stosunkowo niewielką obejmuje ilość słuchaczy. 
Pewne tematy religijno-społeczne wymagają gruniowniej- 
szego naświetlenia od strony kaznodziei, a od strony słu
chacza przeanalizowania, powtórzenia argumentacji i „spro
wokowania” refleksji głębszej niż chwilowe uczuciowe 
poruszenie — refleksji intelektualno-wolitywnej. Do osiąg
nięcia .takiego skutku potrzebny jest tekst kazania lub 
konferencji. Tym się tłumaczy zwyczaj panujący w katedrze 
Notre Dame w Paryżu polegający na tym, że rekolekcjoni
sta przez okres roku zwolniony jest od wszelkich innych 
obowiązków poza obowiązkiem gruntownego przygotowania 
tematyki rekolekcyjnej i wydaniu konferencji drukiem. 
Wychodzą tam z założenia, że słuchacz, który konferencji 
wysłuchał będzie chciał ją przemyśleć, o ile poważnie trak-, 
tuje rekolekcje, do tego zaś niezbędny jest tekst konferencji

Zasada bardzo słuszna, wyrosła na gruncie dobrej znajomości psychiki ludzkiej — dzięki wprowadze
niu tej zasady u nas w życie spodziewamy się rezultatów w postaci wychowania typu człowieka reli
gijnie uświadomionego i wiążącego swe życie z postulatami etyki Chrystusowej.

Wyżej wymienionym celom mają służyć „Ziarna Boże”. Jest to, jak wynika zresztą z podtytułu 
zbiór kazań i konferencji na niedziele i obowiązujące święta roku kościelnego. W 62 tematach, wypły
wających przeważnie z perykopy ewangelicznej na dane święto ujął Biskup dr Maksymilian Rode naj
bardziej kluczowe zagadnienia dogmatyczne jak np. o jednym Eogu w trzech osobach (s. 153), o modli
twie (s. 141), zagadnienia etyczno-moralne jak np. Bliźnim twoim jest każdy człowiek (s. 2C2), o poście 
(s. 94) i zagadnienia społeczne, jak np. o pracy i płacy (s. 175), pokój warunkiem szczęścia (s. 221). — 
Poszczególne konferencje poprzedzone są krótką dyspozycją, co ułatwia korzystanie z nich i ewen
tualną dyskompozycję.

e e e o eeeo o eeeeeeo ea

Może marginesowo jeszcze słów 
kilka o odpustach. Na odpusty 
zjeżdżają się ludzie z okolicznych 
miejscowości; mężczyźni już często 
„pod •humorkiem", Po nabożnym 
,,ukajaniu się z win“, droga prowa
dzi prosto na zabawę, która często 
odpuścić” trafnie oddaje treść.

Bufet pełen wódki i win... no cóż, 
uroczystość trzeba „uczcić", a potem
— bójki. „W następną niedzielę od
puszczą nam winy w sąsiedniej pa
rafii".

Trzeba stwierdzić, że nasze pol
skie przysłowie: „upił się jak na 
odpuście” trafnie oddaje treść.

Nie wiem, czy tą drogą umorai- 
nimy społeczeństwo.

jak  zaznaczyłem, człowiek nie lu
bi codzienności. Gonimy za nowy
mi wrażeniami i przeżyciami. A 
smutny to objaw, gdy kościół nie 
potrafi stworzyć należytego ujścia 
przeżyciom i pragnieniom religij
nym ludzkiej duszy.

Owe uczucia często zdynamizowa,- 
ne, których kościół nie potrafił wy
zwolić z bierności, znajdują ujście 
w zabłoconym korycie.

Na nabożeństwach w kościołach 
rzymskich staje człowiek i biernie

patrzy na „akcję" rozgrywającą się 
na ołtarzu. Jest tylko widzem, a nie 
w pełnym znaczeniu uczestnikiem. 
Do tego, aby w czymś uczestniczyć, 
trzeba czegoś więcej. Zrozumienia 
akcji i całkowitego zaangażowania 
się swej woli, chęci oraz serca — 
to jest przeżycie integralne, które
mu ma pomóc liturgia.

Odgłosy dzisiejszego czasu u nie
których ludzi sygnalizują martwotę 
życia uczuciowego.

Szukamy różnych przyczyn tego 
stanu. Niektórzy widzą główną 
przyczynę „milknięcia" kościołów 
rzymskich i bierności uczucia w ję
zyku liturgicznym, nieznanym lu
dowi.

Odpowiadamy zarazem, że tu nie 
leży absolutna i najbardziej za
sadnicza przyczyna. Aby ożywić 
uczucie religijne, trzeba odrodzić 
ducha chrześcijańskiego. A tu nie 
pomoże tylko przetłumaczenie msza
łu ani dziesięć i tysiąc mszałów.

Owszem, język jest półśrodkiem 
w drodze do realizacji owego celu, 
ale nigdy drogą ostateczną.

„Choćbym mówił językami ludz
kimi i anielskimi, jeśli miłości nie 
mam, stałem się jako miedź brzę

cząca albo cymbał brzmiący". (IKor. 
13, 1—2).

Dalej mówi też apostoł o wartości 
języka: „Ubiegajcie się o miłość, 
pragnijcie też duchowych darów, 
lecz przede wszystkim żebyście pro
rokowali... Tak samo i wy, jeśli ję
zykami w zrozumiały sposób nie 
przemówicie, jakże pojmą inni to, co 
powiadacie.

Na wiatr mówić będziecie. Wszak
że tyle jest na tym świecie roz
maitych języków, i nic nie ma. bez 
głosu. Jeśli tedy nie będę wiedział, 
co głos znaczy, będę temu, do któ
rego mówię barbarzyńcą: a ten, co 
do mnie, będzie dla mnie barba
rzyńcą. Toteż i wy skoro ducho
wych darów pożądacie, starajcie się 
abyście w nie obfitowali dla zbudo
wania Kościoła. Dlatego, kto mówi 
językiem, niech modli się o dar wy
kładu. Bo gdy się modlę językiem, 
duch mój się modli, lecz rozum 
mój bez pożytku zostaje. Cóż tedy 
czynić będę? Będę się modlił du
chem, będę śpiewał duchem, będę 
śpiewaj roeumem". (I Kor. 14,9—16).

Kościół ze swoją liturgią to ży
wy Chrystus; Chrystus przemawia
jący, prowadzący i uświęcający; tó 
Bóg przemawiający od czasów ze-
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Trudno jest chwalić lub ganić Autora za Słowo Boże, które podał duchownym i świeckim katolikom 
w swej książce. Wolno będzie chyba stwierdzić, że po jej przeczytaniu rodzi się w duszy recenzenta 
przeświadczenie o wielkości prawdy ewangelicznej, która oświeca umysł, zagrzewa do czynu i pociąga 
do Boga. W tym sensie konferencje Biskupa Rcdego są prawdziwymi ziarnami Bożymi. Życzymy Mu, aby 
padły na jak najliczniejsze serca ludzkie i wydały w nich owoc stokrotny. Będzie to niewątpliwie dla 
Autora największą zapłatą i najlepszym podziękowaniem za włożony w opracowanie konferencji trud.

Ks. dr Włodarczyk Tadeusz, PRZEZ MARYJĘ DÓ JEZUSA, ROZWAŻANIA MARYJNE, Warszawa 1959. 
Wydawnictwo Literatury Religijnej, str. 168, cena zl 18.

Trzydzieści jeden krótkich, przeciętnie pięciostronico- 
wych rozważań r.a temat wezwań zawartych w Litanii 
Loretańskiej wypełnia książkę o cytowanym wyżej tytule.
Nie Znajdzie w nich czytelnik przesadnie sentymentalnej 
dewocji, nie znajdzie łzawych przykładów, które autor 
pominął celowo. Jest to synteza teologicznej myśli maryjnej, 
mająca służyć raczej rozsądkowi niż sercu. Miłość i cześć 
nie podbudowane racjami rozumowymi często sprowa
dzają współczesnego katolika na grunt fałszywej poboż
ności — a w każdym razie nie służą rozkwi owi życia 
religijnego tak u jednostek jak i u giup społecznych.

„Sądzimy, — pisze Autor w przedmowie — że aby 
Maryję pokochać, aby faktycznie stała się Ona dla nas 
przewodniczką w życiu, trzeba Ją poznać. Temu właśnie 
celowi służyć pragną te czytanki”. (s. 5). 1 służą. Uważne 
rozczytywanie się w poszczególnych odcinkach nasuwa 
czytelnikowi mnóstwo refleksji na temat analogii „Maryja
i ja — Jej życie i moje. Analogie te wiążą jakoś bardzo 
mocno czytelnika z postulatami ewargelii i w ten sposób 
rzeczywiście prowadzą przez Maryję do Jezusa. Omówiony 
cel osiąga Autor metodą spokojnej chociaż nieustępliwej 
perswazji, perswazji wolnej od dramatycznych a pustych 
wykrzykników i obłudnego rozdzierania szat. Ten stanow
czy spokój jest wprost ujmujący. Dzięki niemu również 
czytanki maryjne ks. dr T. Włodarczyka różnią się od 
tylu innych już wydrukowanych i drukujących się.

Czy są przez to lepsze? — Na to pytanie z łatwością 
odpowie czytelnik po ich przeczytaniu.

KS.DR T.W ŁO DARCZYK
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Wydaje się nam, że można je polecić i duchownym i świeckim czcicielom Maryi nie tylko jako czy~ 
tanki majowe, ale jako pożyteczną lekturę religijną.

< Ks. A. N.
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słania Ducha św. do każdego 
z osobna i do wszystkich narodów 
na przestrzeni epok.

Idzie przez wieki ten sam, ale za
razem bliski i zrozumiały każdemu 
pokoleniu. Nikt inny, jak tylko 
Chrystus zapowiedział: „Niebo i zie
mia przeminą, ale słowa moje nie 
przeminą".

Wznosili ludzie wspaniałe świąty
nie, w ich kamienie zakuwali swą 
wiarę i serca. Dla dzisiejszego czło
wieka jest to często nie zrozumiałe, 
ale jednak przed tym majestatem 
wiary i serca chyli swe czoło. ^

Uderzali prorocy i poeci różnych 
narodów w harfę i na cześć Boga 
układali hymny. W owe psalmy kła
dli treść przeżyć swych serc i dusz. 
Ileż to ducha i ożywionego tęskno
tą szukania jakiejś wyższej warto
ści przebija z całej poezji klasycz
nej i pogańskiej, zarówno rzymskiej 
jak i greckiej. Wymieniać tu można, 
bez miary. Piękne melodie wieków 
płyną potężnym echem do naszych 
czasów. Płyną ariami uczucia ludzi, 
którzy przed nami żyli, znali i na 
swój sposób rozumieli Chrystusa 
albo go nie znali, tylko za Nim 
tęsknili Stajemy przed tą muzyką

i poezją jako przed czymś bliskim 
naszemu sercu, bo ogólnoludzkim, 
ale zarazem i naszym osobistym. 
Zazdrościmy ludziom dawnych cza
sów, ich gorących serc i piacowi- 
tych dłoni. Przykładamy nasze ręce 
do lutni i harf czy do pędzla i dłu
ta. Bilans jednak niejednokrotnie 
jest inny. Brak nam gorących serc
i pracowitych dłoni. I znowu przy
znajemy wielkość wiekom, wobec 
których odczuwamy swą niższość. 
Gniewamy się i buntujemy. Jedna 
to strona zagadnienia. Musimy sie
bie jednak zapytać, czy u nas nic 
się nie robi w tej dziedzinie. Może 
nie tak doskonałe są nasze pieśni, 
ale jest to pieśń wydobywająca się 
z akordów żywych naszych serc; 
słowa właine śpiewane Eogu. Tyle 
lat rozbrzmiewają w naszych kate
drach, potęgowane majestatem sta
rożytności, Psalmy Dawida, 'które 
czarują człowieka pięknem i arty
zmem, ale nie mają siły, aby ude
rzyć w jego serce i je zagrzać. Czy 
nie powinny w naszych polskich 
chorałach rozbrzmiewać psalmy na
szych narodowych mocarzy słowa, 
którzy bliżsi są nam duchem.

Stawia tię ludziom jako przykła
dy stare postacie biblijne,np.: pięciu

braci machabejskich i ich matkę 
czy inne.

Piękny to przykład i chwalebny. 
Oddalony od nas i naszego pojmo
wania czasem i warunkami życisi. 
Dlaczego szukać tych matek w da
lekiej przeszłości. Szukajmy ich 
wśród naszego narodu. Nie sprawi 
to nam wielkiej trudności. Ziemią 
nasza użyźniona jest krwią świetla
nych postaci i rodzi na naszej niwie 
narodowej po dzień dzisiejszy coraz 
to piękniejsze kwiaty. Ostatnia woj
na... ileż to matkom i wdowom oczy 
od bólu skamieniały, a łzy spływały 
na serce. Ileż to synów i cór nai- 
szego narodu ginęło za świętą spra
wę w powstaniu, w walce o wolną 
Ojczyznę w każdym niemal zakątku 
świata.

Czy ofiara ich miałaby być tylko 
po to, aby wiatr rozwiał ich prochy, 
a ptaik leśny nad mogiłą zapomnia
ną nucił nieśmiertelną pieśń chwa
ły. Kiedy zwiedzi)em Majdanek, 
uderzyła mnie — z jednej strony — 
wielkość i przemoc człowieka W 
szale zwierzęcej nienawiści, z dru
giej zaś strony siła i hart ducha, 
wiary stojących w obliczu bezna
dziejnej i niesprawiedliwej śmierci, 

(dalszy ciąg na str. nast.)
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Może być i tak, że człowiek — zda 
się — bezsensownie ginący, buntuje 
się przeciwko samemu Bogu. A jed
nak w komorach gazowych, w któ
rych ginęły setki i tysiące, po dziś 
dzień na cementowych ścianach 
widnieją ostatnim konwulsyjnym 
wysiłkiem krwawymi paznokciami 
wyryte krzyże czy słowa „Jezus“, 
„Maryja". Czy starczy, aby na tym 
miejscu stało tylko muzeum z cie
niem majestatu śmierci?

Ludzie ci ginęli z nadzieją jednak 
jasną. Wiedzieli i byii świadomi, że 
„non omnis moriar", śmierć ich sta
nie się zaczynem życia dla nas. Na 
nich wyrosną przyszłe pokolenia
o jasnym i świadomym swego po
słannictwa obliczu. Ludzi, którzy

położyli swe życie w świętej spra
wie, można porównać w pewnym 
sensie do tych, którzy ginęli na are
nach cyrku rzymskiego. Ojczyzna 
nasza jest szczególnie ołtarzem na
rodowym uświęconym krwią swych 
synów, To są nasze wzory i kwiaty: 
Wzory najbliższe i najdroższe, klej
noty duchowego bogactwa narodu
i kultury.

Nie powinniśmy ich zaprzepasz
czać. Krew, która się lała w ostat
niej wojnie, to krew nasza, mała 
żertwa, którą powinniśmy dołączyć 
do ofiarującego się Chrystusa,.

Ona to powinna ożywić nasze 
uczucia religijne, a nie tylko wyci
skać łzy beznadziejnego bólu i ry
sować oblicze zmarszczkami.

Jesteśmy wieczni i żadna zła siła 
zniszczyć nas nie zdoła,: „Nie bójcie 
się tych, którzy ciało zabijają, ale 
raczej tych, którzy ciało i duszę za
bić mogą“. Jesteśmy wieczni, bó 
ludźmi jesteśmy i do Boga należy
my.

Pamięć tych synów, ich cierpienia
i ofiary mają budzić uśpione su
mienia i być źródłem siły i wiary 
w nieśmiertelność i moc ©drodzeń- 
czą naszego narodu. Tu więc raczej 
przy szukaniu przyczyn trzeba się 
uderzyć w piersi i przyanać do wi
ny. Wśród grzechów katolicyzmu 
wymienić należy zaniedbania i nie
docenianie kultury duchowej na
rodu.

KS. TADEUSZ APCZYRSKI

N I E U D A N A  P R Ó B A
(dalszy ciąg ze str. 4)

nie tylko odpierali wrogów, lecz sa
mi podejmowali wyprawy, pomagali 
powstańcom śląskim w ich walce z 
przewagą niemczyzny, a nawet za
puszczali się aż nad Bałtyk, by wal
czyć z zakonem krzyżackim.

Dzielni Taboryci rozbijali wszel
kie organizowane przeciw nim kru

cjaty tak długo, dopóki katolicy 
nie doszli do porozumienia z utra
kwistami, wzmacniając tym samym 
swe siły i osłabiając siły przeciw
ników. Taboryci zostali rozbici w 
maju 1434 r. w bitwie pod Lipana- 
mi. Część z nich utworzyła nową 
organizację pod nazwą Braci mo
rawskich, albo Braci czeskich, od

znaczających się surowością i pro
stotą obyczajów jak też prostotą 
obrzędów liturgicznych. W poglą
dach religijnych odrzucali część 
świętych, modlitwy za umarłych, za
braniali składania przysięgi i odby
wania służby wojskowej. (Umiński, 
Hisłoria Kościoła, Lwów 1933, t. I. 
s. 519).

Tak oto zawiodła próba stworzenia 
Kościoła narodowego w XV wie
ku w Czechach.

Przy Kościele naszym Biskup Ordynariusz założył Zgromadzenie 

Sióstr Polskich Franciszkanek. Do Zgromadzenia mogą być przyjęte 

panny lub wdowy o nienagannym życiu, zdrowe, w wieku od lat 18 do 

40, pragnące poświęcić się jako siostry zakonne pracy charytatywnej. Kan

dydatki winny wysłać wniosek o przyjęcie z życiorysem i opinią swego dusz

pasterza na adres: Ks. Dyrektor Domu Zgromadzenia Sióstr Polskich Fran

ciszkanek, Puszczykówko k/Poznania, ul. Kopernika 30, tel. 157.



I N H A L T C O N T E N T S

„Posłannictwo” (Mission) — eine, bisher, religiose 
und soziale Zeitschrift — hauptsachlich fur die Be- 
kenner der Polnisch-Katholischen Kirche vorgese- 
hen — wird vom Beginn dieser Nummer eine Prob
lem — und Diskussions-Monatsschrift, den Doktrinen 
und der Geschichte des Polnischen Katholizismus ge- 
widmet.

Diese Nummer beginnt mit dem Artikel iiber den 
Ingress der Exzellenz, des Bischofs, Ordinarius Dr. 
Maximilian Rode. Der Autor des Artikels, der Prie- 
ster Mgr. E. Balakier akzentiert die Bedeutung des 
Ingresses im Leben der Kirche, insbesondere in den 
polischen Verhaltnissen, wo die Geistlichen der 
Rómisch-Katholischen Kirche gewohnt sind die Rich- 
tigkeit und Wahrhaftigkei der apostolischen Nachfol- 
ge und die Giiltigkeit der Sakrierung der Bischofe 
der Polnisch-Katholischen Kirche zu untergraben. Der 
Beweis der Wahrhaftigkeit der Sukzession ist die, 
sich — bei dem Artikel befindliche Reproduktion des 
Dokumentes der bischóflichen Sakrierung welches 
von dem Konsekrator, den Mit-Konsekratoren und 
den Zeugen unterzeichnet ist.

Auch der zweite Artikel stammt vom Priester E. 
Balakier. Die Genese der Idee der Nationalen Kirche 
bis zum XV Jahrhunder einschliesslich ist dort 
beschrieben, mit der besonderen Betonung der Stre- 
bungen zur Nationalisierung und zu den Reformen 
der Kirche durch Johann Huss.

Es ist uberall bekannt, dass es falsche Meinungen 
hinsichtlich einer grossen Anzahl von begeisterten 
Geistlichen gibt und dass, insbesondere die Apoka- 
lypse des HI. Johannes — die Grundlage zu falschen 
Interpretationen und sogar zu ausserst grellem Mis- 
sbrauch des Bibel-Textes und dessen Verwendung 
zu garnicht religiosen Zwecken war. Die Probe einer 
logischen Schatzung des Wertes der Apokalypse gibt 
uns der Prester Dr. A. Naumczyk in seinem Artikel 
der den Titel „Des letzte begeisterte Buch” tragt. 
Derselbe Verfasser hat im Artikel „Der literarische 
Wert der Bibel” auf die Notwendigkeit eines sach- 
kenntnisvollen Einblicks in den Bibel-Textum dort 
die wundervollen Schonheiten, zu entdecken — hin- 
gewiesen.

Die Zeitschrift „Posłannictwo” (Mission) bringt eine 
Reihe von Artikeln des Geistlichen S. Morawski — 
„Millenium”. In der laufenden Nummer hat sich der 
Verfasser mit der Ideologie und der Tatigkeit eini- 
ger Orden befasst.

Der Artikel des M. Tokarski ist dem Artikel vom 
Geistlichen Morawski — ahnlich. In diesem Artikel 
ist die Zólibat-Praxis im ehemaligen Polen, im Lich- 
te der Dokumente vorgestellt.

Der Priester Dr. Włodarczyk hat die Person des 
Józef Maria Hoene-Wroński vorgestellt und zeigt eine 
Probe des polnischen philosophisch-theologischen 
Denkens wahrend der Teilungsperiode des Landes. 
Das ist schon der zweite Artikel des Verfassers in 
der „Posłannictwo” — der erste behandelte die Per
son von A. Cieszkowski.

Die „Posłannictwo” entzeiht sich nicht einer sach- 
' verstandigen und ruhigen Polemik. Gerade jetzt fin- 
det ein Meinungsaustausch statt zwischen dem Prie
ster T. Apczyński und dem Geistlichen M. Maliński, 
der seine Meinung in dem „Tygodnik Powszechny” 
zum Ausdruck gebracht hat. Beide — ein jeder seiner 
Meinung nach — bemiihen sich die Ursache der Re- 
ligionsgleichgultigkeit der glaubenden Menschen des 
XX  Jahrhunderts zu entdecken.

Die Nummer schliesst mit Beurteilungen von 2 
Biichem die vom „Wydawnictwo Literatury Religij
nej” '(Religionsliteratur-Verlag) ausgegeben sind, und 
zwar: „Gottessammen” — eine Zusammenfassung von 
Predigten und Konferenzen fur Sonntage und Feier- 
tage, vom Bischof dr. M. Rode und „Durch Maria zu 
Jesus” — Maria-Erwagungen vom geistl. T. Wło
darczyk.

The religious and social periodical „Posłannictwo” 
(Mission) intended so far mainly for followers of the 
Polish Catholic Church, will become from this issue 
on a monthly diścussion-review treating problems 
relative to the history and doctrines of the polish 
Catholic Church.

The article opening the present issue describes the 
ingress of His Excellency, Dr. Maxymilian Rode, Or- 
dinant, Bishop of the Polish Catholic Church. The 
author, rev. mgr. E. Bałakier, points out the great 
importance of the ingress on the life of the Church, 
especially under the Polish circumstances where the 
Roman Catholic clergy is endeavouring to spread 
doubts as to the rightfulness of the apostolic suc- 
cession and the validity of the episcopal consecration, 
as far as the bishops of the Polish Catholic Church 
are concerned. To prove the authenticity of succession, 
the consecration document — bearing the signatures 
of the consecrater, the co-consecraters and witne- 
sses —; is reproduced along with the article.

The author of the next article is equally rev. E. 
Balakier. He describes here the history of origin óf 
the ide whereupon the National Church is based, to 
the XVth century incl. with special regard to trends 
of nationalization and reforms of the Church intro- 
duced by John Huss.

It is an overall known fact that incorrect opinions 
on many priests inspired above all by St. John’s 
Apocalypse — this much discussed, often misinter- 
preted part of the Bibie, resulted in a flagrant misuse 
of the Holy Soriptures, often even for utterly unreli- 
gious purposes.

The author of the article „The last inspired book” 
rev. Dr. A. Naumczyk, endeavours to give a sober 
evaluation of the Book of Apocalypse. The same 
author in his article „Literary value of the Bibie” 
points out how necessary it is to look at the Holy 
Scriptures with the eyes of an expert to discover all 
the literary beauty contained in same.

This issue of the „Posłannictwo” continues also 
a series of articles by rev. S. Morawski under the 
common heading „Millennium”. This time the author 
refers, to the ideology and activity of certain 
orders. Based on quiet and sober reflections of the 
historian, his evaluation does not contain, however, 
only words of praise for mon ks and nuns. In this 
article are disclosed such facts which certainly do 
not appear in Church annals and have been cerefully 
omitted by Roman Catholic historians when writing 
their monographs on certain orders.

The next article, describing the practices of celi- 
bacy in the early days of Poland — based on docu- 
ments — is written by M. Tokarski and shows a so- 
mewhat similar character to the one just mentioned. 
In his description of Józef Maria Hoene-Wroński, 
the author — rev. Dr. Włodarczyk — shows us an 
example for the Polish philosophic and theological 
thinking during the partition period of the country. 
This is already the second article of the same author, 
published by the „Posłannictwo”, the first one was 
about A. Cieszkowski.

The „Posłannictwo” does not withdraw either from 
a moderate and efficient way of polemizing. An exam- 
ple hereto is given by the rev. T. Apczyński, who 
displays in this issue his point of view to the opinion 
of rev. M. Malinowski which wafe published some 
time ago in' the periodical „Tygodnik Powszechny”. 
Each of the two authors trying to find an answer 
to the overall observed religious indifference of the 
believing man of the XXth century — according to 
his own conviction.

This issue of the „Posłannictwo closes with a re- 
view of two recently published books by Wydawnictwo 
Literatury Religijnej (publishing society of religious 
literature). The first, „God’s seed” is a collection of 
sermons and Sunda^ and holiday conferences — by 
Dr. M. Rode, Ordinant, Bishop, and the second 
„Through the Virgin to Jesus” — reflection3 on the 
Yirsdn Msrv bv rev. Dir. T. Wlndarnzvk.



K O M U N I K A T
o przejmowaniu kapłanów i alumnów 

do Kościoła Polsko-Katolickiego

Uprzejmie podajemy do wiadomości, że przyjmujemy w poczet du

chownych naszego Kościoła ludzi, którzy będą chcieli pracować wśród 

Polaków w kraju i zagranicą nad rozszerzeniem i umocnieniem katoli

cyzmu w polskiej formie.

W  zgłaszaniu się mają pierwszeństwo duchowni, którzy ukończyli stu

dia filozoficzno-teologiczne i są czynnymi lub z przyczyn od siebie nieza

leżnych nie mogącymi wykonywać swych czynności kapłanami. Mogą 

się zgłaszać sami lub z całymi swymi parafiami. Także grupy wiernych 

pragnące osiągnąć swe religijne cele w Kościele Polsko-Katolickim mogą 

ubiegać się w Kurii Biskupiej o pozwolenie na założenie parafii polsko- 

katolickiej.

Przyjmujemy również studentów, alumnów seminariów duchownych, 

którzy zmuszeni byli przerwać swe studia. Po przedłożeniu odpowiednich 
świadectw skierowani będą na właściwy rok studiów.

Kandydaci zgłaszający się do stanu duchownego winni przedłożyć:
a) metrykę urodzenia,

b) świadectwo dojrzałości (matura lub inne równorzędne świadectwo 

ukończenia szkoły średniej, chociażby nie uprawniające do odby
wania studiów wyższych),

c) świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,

d) podanie, życiorys i dwie fotografie.

Kandydaci zostaną zaproszeni do Kurii Biskupiej, a w odpowiednim 

czasie będą skierowani na studia filozoficzno-teologiczne w Chrześcijań

skiej Akademii Teologicznej lub do Wyższego Seminarium Duchownego 

Kościoła Polsko-Katolickiego w Warszawie.

Akademia jest wyższą uczelnią na prawach państwowych, studia 

trwają cztery lata, a absolwenci mają prawo ubiegać się o stopnie nauko

we. Zapewniony internat. Studia filozoficzno-teologiczne w W. S. D. trwa
ją trzy lata.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Kuria Biskupia Kościoła Pol
sko-Katolickiego, Warszawa, ul. Wilcza 31.
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