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Ks. dr A. NATJMCZYK

KSIĘGA N A T C H N I O N A
Biblia jest Słowem Bożym, słowem spisanym 

przez człowieka pod natchnieniem Ducha św. Jest 
więc Słowem żywym, ożywionym przez Ducha św., 
jest księgą natchnioną.

Pomijam szerokie omówienie potrzeby odróżnienia 
natchnienia od objawienia i proporcji między tymi 
dwoma przejawami działania Bożego na terenie Biblii. 
Nie doszli jeszcze i długo nie dojdą bibliści do ustale
nia, czy 10, czy 20, czy 50#/o treści biblijnej jest obja
wione; wystarczy stwierdzić, że pewna część biblijnej 
treści pochodzi od Boga, jest bądź podana przez Niego 
człowiekowi, bądź ukazana w now^m aspekcie, w no
wym oświetleniu, pozostała zaś część — raczej wię
ksza — jest pochodzenia czysto przyrodzonego, tzn. 
została napisana przez ludzi z ludzkich, religijnych, 
patriotycznych, lub osobistych pobudek. Jednakże przy 
pisaniu obu części działało natchnienie biblijne, obej
mujące swym wpływem całą treść Biblii od pierw
szego aż do ostatniego zdania.

Jeżeli miałbym się posłużyć schematem to użyłbym 
następującego wykresu:

A D  C E  B
A — B — Źródło naszej wiary.
A — C — Pismo św., natchnione całe.
C — B — Tradycja.
A — D — Część objawiona Pisma św.
D — C — Część nieobjawiona Pisma św.
C — E — Część prawd objawionych nie objętych 

Pismem św.

1. Dogmat natchnienia biblijnego podano w wątpli
wość dopiero w XIX w., kiedy zaczął się rozwój nauk 
krytycznych. Przedtem istniała raczej ogólna tenden
cja do podkreślania zjawiska boskiego ze szkodą dla 
zjawiska ludzkiego. Powstały z tego powodu w róż
nych czasach przesadne i błędne teorie, jak np. teoria 
natchnienia słownego, która głosiła, że Bóg dyktował 
dosłownie każdy wyraz, a rola pisarza biblijnego spro
wadzała się po prostu do czynności aparatu zapisują

cego słowa. Było rzeczą nieuniknioną, że pełne odkry
cie zjawiska ludzkiego musiało początkowo wydać się 
zachwianiem samej wiary przez zburzenie otaczają
cych ją  dotychczas murów. Natchnienie sprowadzali 
niektórzy do autorytatywnego potwierdzenia napisa
nej księgi ze strony Boga, do akcji opatrznościowej, 
czy wreszcie do prostego czuwania nad bezbłędnością. 
Byli i tacy, ale to znacznie wcześniej, którzy natchnie
nie wiązali nie z księgą i jej treścią, lecz z osobą czy
tającego Biblię.

Tymczasem, o ile zbadamy wyraz wiary Kościoła, 
zawarty tak w najstarszych źródłach, zwłaszcza 
w pierwszym tysiącleciu istnienia Kościoła jak i w 
nowszych dokumentach, a nawet w encyklikach nie
których papieży, to znajdziemy tam zupełnie pewne 
rozstrzygnięcie: muszą pozostać nienaruszone obydwa 
zjawiska, boskie i ludzkie; Bóg jest głównym autorem 
Pisma św., bo za nie odpowiada, bo podał jego treść 
pozytywnemu działaniu Ducha świętego; jednak i pi
sarz natchniony jest także autorem w pełnym tego 
słowa znaczeniu, gdyż współdziałał ściśle w akcji 
twórczej przez normalną działalność ludzką, którą 
Bóg się posłużył jako narzędziem.

Tak pojęte biblijne natchnienie musi być dla każ
dego chrześcijanina prawdą wiary, przekazaną przez 
Chrystusa Kościołowi. Autor natchniony mógł wyra
zić słowe Boże tylko dlatego, że został poruszony przez 
żywotne działanie Boga, skłaniające go do napisania 
wyłącznie tego co Bóg chciał i w sposób jaki Bóg 
uznał za właściwy.
2. Natchnienie biblijne pojawiło się w pierwszym 
rzędzie jako szczególna forma natchnienia religijnego 
w Izraelu. Nie ograniczało się ono do pisarzy w ści
słym tego słowa znaczeniu, ale rozciągało się również 
na ludzi, którzy w jakiś sposób przyczynili się do po
wolnego nieraz i złożonego kształtowania się Księgi 
świętej. Jest to po prostu wyraz żywotnej tradycji, 
która weszła w życie ludu poprzez działalność wy
słańców Bożych — proroków, mędrców, kapłanów, 
królów czy pisarzy; rozwinęła się ona i przeszła do 
potomności we wspólnocie, której ci mandatariusze by



li jednocześnie przedstawicielami u Boga. W ten spo
sób nie ma członka tej świętej wspólnoty, który by 
się w jakimś stopniu nie przyczynił do przyjęcia, prze
kazania i stopniowego wzbogacenia treści Biblii. Nie 
ma też nikogo, kto by nie odczul na sobie charyzma
tycznego działania Ducha św. Mając to na uwadze mo
żemy powiedzieć, że owi ludzie natchnieni, którzy ko
rzystali ze szczególnego udzielania się im Ducha Świę
tego, cieszyli się jak gdyby ześrodkowaniem na swej 
osobie przywileju Bożego wybraństwa. Bóg wybrał ich 
spośród narodu. Cale dzieje Izraela podlegle są wpły
wowi Ducha Jahwy, tak jak życie pierwotnego Ko
ścioła podlegało działaniu Ducha Chrystusowego. To 
stopniowe wkraczanie Ducha Świętego w historyczny 
rozwój objawienia wzrasta tak samo jak rośnie obja
wienie Słowa Bożego.

Odtąd natchnienie biblijne ukazuje się w ogólnym 
kontekście opatrznościowego działania. Tak jak to 
ostatnie, ukrywa ono działanie Boże za zasłoną przy- 
czynowości stworzonych, w przeciwieństwie do cudu, 
w którym Bóg bezpośrednio przejmuje działanie przy
czyn drugich. Natchnienie biblijne nie jest cudem, bo 
nie ukazuje naocznie woli Bożej i nie pociąga za sobą 
jakiegoś przewrotu w normalnym procesie literackiej 
działalności pisarza. Pisarze biblijni posługiwali się tą 
samą metodą, jakiej używają pisarze wszystkich cza
sów i że dzieło ich nosi odrębną cechę osobowości każ
dego z nich. Wydaje się nawet, że pisarze ci najczęś
ciej nie uświadomili sobie jasno natchnienia Bożego. 
Nie należy więc natchnienia pojmować jako wkrocze
nie działania Bożego w miejsce normalnej działalno
ści pisarza, jako czynność zastępczą. W natchnieniu 
nie zachodzi ani sztuczne zaszczepienie gotowych pojęć 
myślowych, zaistniałych we władzach autora natch
nionego, ani też dowolne przeniesienie na poziom 
władz niższych wyobraźni czy wrażliwości. Zazwy
czaj działanie Boże jest bardzo delikatne, nie krępu
jące człowieka, a jednak osiągające swój cel, tj. chro
niące hagiografa przed błędem.

Natchnienie biblijne działa zatem w człowieku 
natchnionym w tym samym stopniu co i łaska. Tak 
samo jak łaska nawiązuje bezpośredni kontakt. Jak 
i w wypadku łaski, kontakt ten jest niejasny, ponad- 
świadomy, bo jest późniejszy od upadku, który zbu
rzył w człowieku pierwotną równowagę jego świado
mego życia, w którym przedtem panowała bezpośred
nia nadprzyrodzona percepcja. Nadto, tak jak i łaska, 
nie jest ona cudowną ingerencją w czysto naturalną 
dziedzinę przeżyć człowieka, lecz wyższym uksztalce- 
niem tej dziedziny na poziomie rządzących nią bodź
ców życiowych.

Zachodzi tu  coś więcej niż podobieństwo. Między 
zjawiskiem natchnienia a darem łaski istnieją powią
zania natury wewnętrznej. Łaska jest w istocie po- 
nadświadomym przywróceniem człowieka do dawne
go stanu nadprzyrodzonego i opiera się na wierze oraz 
miłości.

Istnieje różnica między natchnieniem a łaską. Łaska 
jest wiarą, a natchnienie rodzi wizję. Wizja ta  oczy
wiście nie jest ściśle intuitywna, najczęściej nawet nie 
uświadamia sobie swego pochodzenia, ani tym bar
dziej właściwego charakteru bezpośredniego kontaktu 
psychicznego z Bogiem, lecz wywołuje pozytywne od
dźwięki w świadomości pisarza natchnionego. Z dru

giej strony kontakt ten jest sam w sobie czymś przej
ściowym, podczas gdy łaska jest stanem.

W natchnieniu sama podstawa woli człowieka na
tchnionego osiąga bezpośredni kontakt z Duchem Bo
żym. Ten ponadświadomy kontakt z Bogiem staje się 
również źródłem odnowienia zdolności poznawczej, 
która z kolei gotowa jest do przyjęcia wszystkiego co 
od Boga będzie pochodzić. W natchnieniu zawiera się 
bezpośrednie oddziaływanie Ducha Świętego na sfere 
intelektualną człowieka, rodząc automatycznie nad
przyrodzone oświecenie jego zdolności poznawczych 
przez Boga.

Działanie to, na najbardziej duchowym poziomie 
człowieka, jest samo w sobie ponadświadome, bo czło
wiek będący w stanie upadku nie ujmuje swą świa
domością żadnej myśli, która by nie była „wyobrażo
na" w formie opartej na elemencie materialnym i nie 
reaguje na żadne dobro nie dające się odczuć zmy
słami. Dlatego u skrajnych racjonalistów rodzą się 
wątpliwości co do istnienia natchnienia biblijnego. 
Tymczasem ze względu na siłę tego substancjalnego 
łącznika, wprowadzającego duchowe właściwości, takie 
jak zdolność poznawczą i wolę we władze niższe, 
a przez nie nawet samo ciało, niemożliwością jest, 
by jakiś wstrząs o podłożu duchowym nie przeniósł 
się w materialny zakres danego bytu i nie przyjął tam 
świadomej formy ludzkich pojęć i uczuć. Wpływ Bo
ży, który oddziaływał na człowieka natchnionego w je
go najwyższym wzlocie duchowym, idzie więc za nim, 
a niewyslowione objawienie „ustala się“ w imagina- 
tywnych obrazach, jakie znalazło u samego podłoża 
ludzkich zasobów człowieka natchnionego.

Nie chodzi tu  więc o zastąpienie pojęć wyobraże
niowych czy uzmysłowionych pragnień, ale o nieomyl
ne i najwyższe ukształtowanie władz ludzkich pod 
owocnym działaniem Boga na ich życiowy ośrodek. To 
właśnie tłumaczy, w jaki sposób działanie Boże mo
że uszanować najbardziej przypadkowe okoliczności 
uwarunkowań intelektualnych, moralnych czy spo
łecznych człowieka natchnionego, a równocześnie na
dać im taki kierunek, że muszą poddać się wpływowi 
Ducha. Człowiek natchniony na wszystkich szczeblach 
swego bytu i na wszystkich etapach swej pośredniej 
czy bezpośredniej działalności znajduje się pod wszech
ogarniającym wpływem Ducha Świętego, który prze
nika nawet do czysto m aterialnej czynności pisania. 
Ten wpływ należy jednak rozumieć jako hierarchicz
ne, stopniowe rozwinięcie głównego prądu. Duch 
ożywczy działa bezpośrednio tylko na najwyższe dzie
dziny normalnej działalności ludzkiej, a przez nie prze
nosi się w normalnym trybie ich ciągłości aż na ostat
nią kreskę pisanej litery. Wywierając radykalny, sta
ły wpływ, zapładnia on wszystkie formy ludzkiej dzia
łalności człowieka natchnionego, poprawia jego braki, 
zwiększa wrodzone zdolności, kieruje stosunkami ze 
współbraćmi. W ten sposób podporządkowuje całkowi
cie tę działalność jej pierwiastkowi transcendentne
mu, nie psując w niczym naturalnego całokształtu i za
pewnia spontaniczną zgodę na plan Boży. W tym uję
ciu Kościół Starokatolicki mówi o realnym wpły
wie Boga na rozum, wolę i władze wykonawcze hagio
grafa, nazywając ten wpływ natchnieniem biblijnym.
3. Włączenie pisarza natchnionego w działalność 
Ducha Świętego pociąga za sobą bardzo ważny rezul
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tat: Bóg, dając natchnienie, bierze na siebie odpowie
dzialność za dzieła pisarza natchnionego i przez to 
staje się prawdziwym autorem tej pracy. Do Niego 
należała inicjatywa, tj. skuteczne pobudzenie hagio
grafa do pisania, On dal natchnienie' treści tej księ
gi. On też określił jej cel. Pisarz natchniony pozostaje 
nadal autorem w pełnym znaczeniu tego słowa, bo 
wkładem swej pracy przyczynia się do powstawania 
poszczególnych etapów dzieła, wypełniając w ten spo
sób czynność, wykonaną przez każdego pisarza. Jed
nak jego działalność, włączona w plan Boży, nabie
ra nowej wartości, wartości przeobrażającej chociaż 
nie zniekształcającej.

Powyższy wniosek pociąga za sobą następny, brze
mienny w praktyczne skutki. W Biblii nie może być 
błędu, jeśli Bóg jest jej autorem. Bóg obdarzając swym 
charyzmatem pisarza natchnionego stanowi z nim jed
no i nadaje dziełu wartość swej powagi i prawdy. 
Biblia jest Słowem Bożym, a u Boga jest tylko jedno 
Słowo — Słowo Prawdy odwiecznej. Bóg nie dlatego 
jest prawdomówny, że jest zgodny z rzeczywistością, 
ale dlatego, że stworzył tę rzeczywistość dostosowując 
do swej prawdy istotnej. Nieomylność Biblii obejmuje 
wszystkie dziedziny: religijną, filozoficzną, naukową, 
historyczną, psychologiczną, bo przeróżne aspekty 
rzeczywistości, choć z natury swej złożone, łączą się 
siłą rzeczy w Bogu, ich Stworzycielu. Objawienie 
i rozum nie dają się ani całkowicie połączyć, ani też 
rozdzielić. Przedmioty, które podlegają ich zdolności 
poznawczej, nie są te same, ale wiążą się i łączą, jako 
funkcja nadrzędnej i jedynej organizacji.

Zasady te rozpatrywane pod takim kątem widze
nia są absolutne. Konkretne zastosowanie ich do Bi
blii jest zagadnieniem delikatnej natury. Prawda od
wieczna istnieje w Księgach Świętych pod postacią 
prawd ludzkich, a te prawdy wyrażone są w sposób 
mniej lub więcej dokładny w -słowach ludzkich. Na
leży więc konsekwentnie prawdomówność Biblii są
dzić według norm przyjętych dla każej prawdy ludz
kiej. Ta prawdomówność jest na poziomie człowieka, 
a nie anioła. Z drugiej zaś strony prawda biblijna nie 
jest prawdą metafizyczną, lecz konkretną, dostosowa
ną do wymagań, stawianych człowiekowi przez jego 
normalny sposób poznawania i właściwe mu formy 
wypowiedzi.

4. Gdy się mówi, że w Biblii nie ma błędów, to trze
ba wyraz ,',błąd“ rozumieć w ludzkim znaczeniu tego 
słowa, a nie brać go w sensie metafizycznym i bo
skim. W absolutnym bowiem znaczeniu błędem jest 
każde twierdzenie niezgodne z rzeczywistością jako 
taką, niezależnie od względnego pojmowania jej przez 
człowieka. Gdybyśmy w tym sensie zechcieli rozumieć 
nieomylność, to w Biblii roiłoby się od błędów; mówi 
ona np. stale, że słońce wschodzi, i wierzy w to tak, 
jak wierzyli wszyscy ludzie do czasów Galileusza; nie
bo przedstawia jako zwartą, stałą bryłę, tak jak wszy
scy starożytni; oblicza mniej niż pięć tysięcy lat od 
początku świata aż do Wcielenia, stworzenie świata 
rozkłada się na okres siedmiu dni i twierdzi, że po
top zalał całą ziemię... Nie ma strony ani wiersza, 
gdzie uczeni przeróżnego autoramentu, filologowie, 
filozofowie i teologowie, nie mogliby wykryć błędu, 
Ale obojętne trzymanie się dosłownego tekstu, bez

próby zainteresowania istotnej treści, na pewno nie 
stanowi rzetelnej pracy naukowej.

Istotne kryterium prawdy ludzkiej wspaniale okre
ślił św. Augustyn: „Trzeba zwracać uwagę nie na sens 
materialny liter czy zgłosek, ale na rzeczywistość w sło
wach tych wyrażoną, której prawdziwą wartość sło
wa te starają się oddać". Innymi słowy, błąd zacho
dzi wówczas, gdy zostanie rozmyślnie wyrażony o s ą d  
sprzeczny z rzeczywistością, jaką autor chciał wyra
zić i jakiej jego współcześni mieli prawo w danym 
wyrazie szukać. Tak więc z jednej strony konieczny 
jest osąd, formalne stwierdzenie, nauczanie; z drugiej 
zaś strony osąd ten nie istnieje bez określonego świa
domego dążenia do osiągnięcia dokładnej formy praw
dy, której brak się stwierdza. Nie ma natomiast błę
du, jeśli nie ma nauczania, ale jedynie zwykły pogląd 
albo nawet nieprzemyślane przyjęcie ogólnie rozpo
wszechnionych pojęć. Nie ma też błędu, jeśli potępia
ne twierdzenie błędne jest tylko z punktu widzenia 
zupełnie obcego konkretnym zamierzeniom pisarza, 
które z kolei trzeba mierzyć poziomem czytelników, 
do których pisarz się zwraca. Jest to po prostu zasto
sowanie filozoficznego pojęcia zła: zło jest to brak 
dobra k o n i e c z n e g o ,  błąd zaś jest brakiem 
prawdy k o n i e c z n e j .  By móc komuś zarzucać, że 
się na jakiś tem at niedokładnie wypowiedział, trzeba 
najpierw, by miał zamiar i obowiązek to zrobić, bio
rąc pod uwagę poziom umysłowy współczesnych mu 
ludzi.

Na razie wyciągniemy z tego wszystkiego ogólny 
wniosek co do znaczenia nieomylności biblijnej. Błąd 
mierzy się formalnymi zamierzeniami pisarza w da
nym środowisku; w Biblii zamierzenie to będzie mia
ło dwa oblicza ściśle od siebie uzależnione. Z jednej 
strony główny autor Księgi, którym jest Bóg, ma 
tylko jeden cel: chce pouczyć człowieka pod względem 
r e l i g i j n y m .  To nauczanie religijne opiera się oczy
wiście na naukach ludzkich; poważnym jednak błę
dem byłoby przypisywanie nieomylności tylko tym 
częściom Biblii, które dotyczą spraw dogmatycznych 
czy moralnych. Takie jednak całkowite podporządko
wanie nauczania celowi religijnemu ogranicza zasięg 
nauczania pomocniczego: wyklucza bowiem wszelkie 
zamierzenia naukowe. Z drugiej zaś strony to naucza
nie Boże przekazywane jest za pośrednictwem autora 
natchnionego, jest ono w c i e l o n e .  Dostosowuje się 
więc do granic i konkretnych ludzkich warunków,
o których już gdzie indziej mówiliśmy: będzie to ge
niusz semicki, rodzaje literackie, zamierzenia każde
go pisarza, właściwości każdego pisma, odpowiednie 
miejsce zajmowane w stopniowym rozwoju objawie
nia itd.

Krótko mówiąc, absolutna boska prawda dostosowu
je się w Biblii do warunków prawdy ludzkiej ii do
piero poprzez ten element względny możemy dotrzeć 
do absolutu Boga. Kiedy wynajdujemy w Biblii błędy, 
to zawsze dlatego, że chcemy, by wyrażała to czego 
nie miała zamiaru mówić, względnie dlatego, że źle 
rozumiemy to, co ona twierdzi. Czasami nie pojmuje
my boskości jej nauki, szukając w niej zaspokojenia 
naszej ludzkiej ciekawości, albo też zapominamy o naj
ważniejszym zdarzeniu, mianowicie o jej wcieleniu, 
przez które Słowo Boże chciało nam się oddać wy
łącznie pod ludzkimi postaciami.
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KS. EDMUND K R ZYW A N SK I

„KONIEC ŚWIATA”
uj śirietle Objainienia i nauki

Zbliża się koniec roku liturgicznego. W tym  
to czasie Kościół przypom ina swoim w iernym , 
że wszystko co istnieje jest czasowe, a co jest 
czasowe jest równocześnie skończone. Czaso
w ym  jest człowiek, k tóry  powstał w  czasie 
i w  czasie um ierając ustępuje niejako miejsca 
innym . Ale czasowym jest także wszystko co 
nas otacza — cały  wszechświat, ten dostrzegal
ny  gołym  okiem i ten widzialny tylko przy po
mocy olbrzym ich teleskopów. Zatem  i wszech
św iat jako czasowy będzie m usiał kiedyś prze
żyć swój kryzys, swój tzw. koniec.

O tym, że nastąpi kiedyś koniec świata mó
wi nam  wyraźnie Chrystus Pan. Stwierdza on 
swoim boskim autorytetem , że kiedyś „słońce 
się zaćmi, i księżyc nie da światłości swojej, 
a gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebies
kie poruszone będą” (Mt. XXIV, 29).

Problem  końca św iata nie dał i nie daje ludz
kości spokoju. Liczni naukowcy w różnym  cza
sie zajmowali się tym  zagadnieniem. Starali się 
zagadkę końca świata rozwikłać, w yjaśnić 
i przynajm niej częściowo uczynić ją jaśniejszą 
dla ludzkiego um ysłu. Jak  dotąd, mimo że nau
ka na tym  polu poczyniła olbrzym ie postępy, 
n ie udało się uczonym dać konkretnej odpowie
dzi, kiedy ów zapowiedziany koniec świata na
stąpi? Toteż na ten tem at powstawało na prze
strzeni wieków setki hipotez, k tóre nawzajem  
się zwalczając nie ty le w yjaśniały człowiekowi 
ów palący i ciekawy problem , a le  raczej go 
jeszcze więcej .gmatwały, zaciemniały. Było 
naw et w ielu „domorosłych proroków ”, którzy 
na podstawie „wizji” osobistych, objawień 
bosko-anielskich przepowiadali dokładną datę, 
n ie  ty lko  rok, ale naw et godzinę i m inutę, koń
ca świata. Jak  dotąd wszysUkie te  przepowied
nie kończyły się fiaskiem  i dalej taką kolej losu 
przechodzić będą, bo C hrystus P an  mówi, że 
„o dniu owym  i o onej godzinie n ik t nie wie, 
naw et aniołowie niebiescy, jeno sam Ojciec” 
(Mt. XXIV, 36).

Tyle nam  mówi na ten tem at Objawienie Bo
że. A jaka jest odpowiedź współczesnej nauki?

Na tym  odcinku wiedzy naukowcy dzielą się 
na dwa olbrzym ie obozy: m aterialistów , którzy 
tw ierdzą że wszechświat przez ewolucję powstał 
sam z siebie oraz kreacjonistów , k tó ry  mó
wią, że św iat cały w  takiej czy innej form ie nie 
pochodzi sam  od siebie, ale m usiał mieć pierw 
szą przyczynę, k tóra powołała go do bytu, a tą 
przyczyną .jest Bóg.

Nie będziemy się zagłębiać w zagadnienie, 
k tóre z tych  ugrupowań ma rację, chociaż jako 
katolicy opowiadamy się za tą  drugą teorią, ale 
zaciekawia nas, do jakich wspólnych wniosków 
doszli jedni \ drudzy?

Tak kreacjoniści jak  i m aterialiści zgadzają 
się co do tego, że św iat miał początek, że pow
stał w  czasie. Za czasowym istnieniem  świata 
przem aw iają nie tylko Objawienie i różne filo
zoficzne dowody odpowiedniości, ale także do
wody fizyczne, zwłaszcza dowód oparty  na 
prawie entropii, k tóre jest drugim  praw em  te r 
modynamiki, oraz dowód oparty  na rozszerzal
ności świata.

W edług pierwszego praw a term odynam iki, 
zwanego zasadą zachowania energii, ilość ener
gii w  świecie m aterialnym , jest wartością stałą. 
Energia nie ginie, lecz tylko zmienia swe for
my. Na podstawie tego pierwszego praw a ener
getycznego można by sądzić, że we wszechświe- 
cie dokonują się zm iany bezustannie wracające, 
czyli że cały wszechświat stanowi „perpetuum  
mobile’’ wieczny mechanizm. Tak jednak nie 
jest. Ta konsekwencja znajduje swe ogranicze
nie w  tzw. drugim  praw ie energii (prawie 
K lauzjusza, które opiewa, że przy wszelkich 
przem ianach energii, część energii zmienia się 
na bezużyteczną).

W iadomym jest bowiem, że wszelkie form y 
energii dążą do zm iany w ciepło. Zatem  zdawać 
by się mogło, że jeżeli jakaś energia zamienia się 
w  ciepło, to ciepło mogłoby się zamienić w  taką 
samą ilość pierw otnej energii. Tak jednak rów 
nież nie jest. Ciepło bowiem rozprasza się, dą
żąc do w yrów nania poziomów, tj. przechodzi 
z ciała o wyższej tem peraturze do ciała o niższej 
tem peraturze, stając się tym  sam ym  energią 
bezużyteczną, niezdolną do wykonania pracy.

Jak  w ynika z powyższego przykładu, ilość 
energii użytecznej, na skutek zm iany w ciepło, 
m aleje. To zm niejszanie się energii użytecznej, 
zdolnej do w ykonania pracy (czyli zwiększenie 
się energii bezużytecznej) nazw ał K lauzjusz 
„entropią”, podając zarazem  jej prawo: „Entro
pia dąży we wszechświeeie do swego m aksi
mum, czyli użyteczność dąży do swego m ini
m um ”.

Zatem  im więcej entropia zbliża się do sw e
go maksimum, tym  m niej jest możliwych zmian 
w e wszechświecie, aż wreszcie nastąpi chwila, 
k iedy w e wszechświecie ustanie wszelka praca, 
wszelka przem iana i wówczas św iat pogrąży się 
w  cieplnej m artwocie.
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Prawo entropii wskazuje zarówno na począ
tek  jak  i koniec świata. Gdyby bowiem świat 
istn iał od wieków dawno by  już entropia osiąg
nęła swoje m aksim um  i św iat pogrążyłby się 
w  stagnacji. Tymczasem w  świecie jest jeszcze 
wielki zasób energii, co wskazuje, że m usiał on 
powstać w  czasie. Kiedyś jednak, w  przyszłości 
nastąpi w yrównanie poziomów energii, en tro 
pia dojdzie do swego m aksimum , a będzie to 
równocześnie oznaczało koniec świata.

Podobnie jak  entropia tak  samo i rozszerzal
ność wszechświata potwierdza jego czasowy 
charakter. Dzisiejsza nauka przyjm uje, że 
wszechświat się rozszerza, jak  rozpręża się gaz.

Tempo rozszerzania się tej części układu me- 
tagalaktycznego, która jest dostępna obserwacji, 
wskazuje, że w przeszłości owe jednostki kos
miczne (układy galaktyczne) były skoncentro
w ane w niewielkiej od siebie odległości. Kilka 
m iliardów la t tem u przeciętna gęstość m aterii 
w  przestrzeni była tak  wielka, że bardzo często 
m iały m iejsca zderzenia się, zbliżenia i zakłó
cenia graw itacyjne. Obecnie zdarzają się rów 
nież takie wypadki, ale bardzo rzadko.

Jak  astronom ia stwierdza, ciała niebieskie, 
mgławice oddalają się od siebie w prost w  za
w rotnym  tempie. Niedawno, jak  podaje Jeans, 
stwierdzono w obserw atorium  na M ount W il
son, że jedna z mgławic oddala się od nas 
z prędkością 42 m ilionów kilom etrów  na go
dzinę, a prom ień wszechświata podwaja się 
w  ciągu 1434 lat.

W ybitny m atem atyk belgijski, prof. Lova~ 
nium , ks. Lam aitre, mówi, że w edług obliczeń 
doszedł do wniosku, że wszechświat przypom ina 
pod pew nym  względem bańkę m ydlaną, w y
dm uchiwaną przez dziecko z ru rk i. Owa „bań
ka” rozszerza się i jest w związku z tym  jak 
ona „nietrw ały” , ale konsekwentnie z każdą 
godziną zbliża się do swego kulm inacyjnego 
punktu, w k tórym  nieodwołalnie nastąpi mo
m ent rozpadnięcia się, -co będzie oznaczało „ko
niec św iata” .

Zatem  św iat jako tw ór czasowy podobnie jak 
m iał początek będzie m iał i koniec. Mówi o tym  
nie ty lko w iara — objawienie, ale mówią o tym  
także te same praw a fizyczne, k tóre świadczy
ły o jego początkach: entropia oraz rozszerzal

ność. Nadejdzie bowiem kiedyś czas, że entropia 
osiągnie swe m aksim um  i pogrąży świat w  en e r
getycznej martwocie. Przyjdzie moment, że kie
dyś ta „bańka w ydm uchiw ana” rozpryśnie się. 
Mówi także o tym  sama n a tu ra  świata. Świat 
bowiem z na tu ry  swej jest czasowy, zmienny 
i ograniczony, jest zniszczalny — nie może za
tem  trw ać na wieki.

K iedy ten koniec nastąpi nie wiemy. Na tc 
pytanie nie odpowiada nam  w yraźnie ani O bja
wienie, ani nauka. W edług słów naszego M istrza 
Jezusa Chrystusa koniec świata nastąpi wów
czas, gdy wszyscy ludzie na całym  globie ziem
skim  będą m ieli okazję poznać Ewangelię. 
„A potrzeba, aby pierw ej w szystkim  narodom 
głoszona była Ew angelia” (Mr. 13,10) — mówi 
Chrystus Pan. Ale do tego chociaż nieustannie 
chrześcijaństw o zdąża, jeszcze jest daleko. 
W każdym  razie, gdy wszechświat zbliżał się 
będzie do swej m aksym alnej granicy energe
tycznej czy rozszerzalności będą w  układach 
galaktycznych zachodzić jakieś przem iany, któ
re  będą równocześnie znakam i sygnalizacyjny
mi zbliżającej się „śm ierci” św iata. Mówi o tym  
również Objawienie. „I będą znaki na słońcu
i księżycu, i gwiazdach, a na ziemi ucisk naro
dów wśród zamieszania, szumu morskiego i na
w ałnic” ... „A gdy to się dziać pocznie, patrzcie, 
a podnoście głowy wasze, bo się przybliża od
kupienie wasze” (Łk. 21, 25, 28).

Dotychczasowe w yniki badań nauki i racje  
rozumowe w skazują, że św iat się s ta r z e je ’’. 
W idzimy, że żyje on i biegnie drogą, k tóra pro
wadzi od narodzin do śmierci, jak  m y wszyscy. 
Nauka przecież nie zna innych przem ian, oprócz 
starzenia się innego postępu, oprócz zbliżania 
się do grobu.

Pięknie tę  myśl przedstaw ił Jeans Jam es 
Hopwood (1877—1946): ...„Wszechświat m ate
ria lny  zdaje się przem ijać jak dźwięk gasnący 
w oddali; zdaje się rozpływać w nicość — jak 
wizja. Trudno by oczekiwać, aby ludzkość, któ
rej cywilizacja da tu je  się zaledwie od ostatn ie
go uderzenia „zegara astronomicznego”, mogła 
już zrozumieć znaczenie tego, co rozgrywa się 
przed jej oczyma. K iedyś być może zrozumie
m y; dziś możemy jedynie pytać i podziwiać” 
(Niebo, str. 151).

„POSŁANNICTW O"
winno się znaleźć w każdym domu polskiego katolika
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NASZA NARODOWA LEGITYMACJA

EDWARD MONTWIŁŁ

Każda nowa sprawa i nowa idea 
wymaga legitymacji i uzasadnienia 
swojej racji bytu.

Jeżeli ma być trwała, musi nie 
tylko serca zdobyć, lecz i umysł 
przekonać. Stany uczuciowe bez ro
zumowego uzasadnienia są jak 
deszcze wiosenne: gwałtowne, cie
płe, ale szybko mijają. Polaków zre
sztą cechuje właśnie chwilowy, 
krótkotrwały entuzjazm dla różnych 
idei i b rak wytrwałości w ich r e a 
lizacji.

Tylko idea, która sama w sobie 
jest słuszna, niezależnie od epoki i 
w prawach Boskich ma uzasadnie
nie może mieć cechy trwałości.

Kościół Polsko-Katolicki jako po
jęcie i idea nie jest sprawą nową, 
tak jak nie nowy jest katolicyzm. 
Nowy jest jednak jako sprawa kon
kretna przeniesiona z teorii na 
grunt rzeczywisty.

Dlatego wydaje się koniecznością 
uzasadnienie jego racji bytu i prze
konanie o jego potrzebie naszego 
umysłu i naszej woli.

Należy zaznaczyć, że racji istnie
nia i potrzeby Kościoła nie można 
uzasadnić historią literatury  ani fi
lozoficznym systemem. Zagadnienie 
to należy bowiem do dogmatów i bi- 
blistów. Trudno jednak ze spokoj
nym sercem pominąć i te ludzkie 
rozumowe, logiczne argumenty, 
wzloty, bunty i sądy wielkich ludzi, 
którzy zachowując w iarę Chrystuso
wą przez całe życie dążyli do P raw 
dy, ideału i o tę  Prawdę walczyli.

Gdy dziś czytamy psalmy Dawi
da, żale Jeremiasza czy proroctwa 
Izajasza, trudno jest — mimo że 
treść ich nas wzrusza oddzielić ludz
kie skrupuły od Boskiego ziarna.

Trudno jest także zaprzeczyć, że 
to jest literatura narodu wybranego, 
która ze względu na Źródło na
tchnienia i jej twórców została pod
niesiona do rangi Pism a św.

Jakkolwiek ci mężowie pisali z 
natchnienia Bożego i wszystkie ich 
ułomności z perspektywy czasu 
straciły swą ostrość, to jednak w 
tekstach biblijnych Starego Testa

mentu znajdujemy cechy ludzkie, 
bardzo ludzkie i znamiona epoki, w 
której żyli i działali.

Bierzemy jednak Pismo św. w  
całości z szacunkiem do ręki i U- 
znajemy je za prawdę objawioną. 
Komentatorzy zaś w ciągu wieków 
napisali całe tomy o znaczeniu każ
dego zdania, niemalże każdego sło
wa.

Pismo św. zostało zamknięte. O- 
bjawienie zakończone. Nie można 
doń nic dodać ani ująć. Ale Bóg 
jako Przyczyna Sprawcza dalej 
działa. Prowadzi ludzkość do w ia
domego sobie celu, realizuje swe 
plany i przemawia do ludzi.

Nie wydaje m i się, aby tylko do 
jednego narodu i w ciągu pewnego 
okresu posyłał proroków, nie k ry j
my, żarliwych nacjonalistów, tro
szczył się o jego losy, a o in
nych narodach całkowicie zapom
niał. Wydaje m i się, że stan ten 
trw a permanentnie, choć w różnej 
skali i jakości. Naród, ludzkość jest 
żywym organizmem. Rozwija się, 
zmienia swoje oblicze i nie tylko w 
życiu nadprzyrodzonym, lecz i w 
doczesnym potrzebna mu jest po
moc nie z tego świata.

Znana nam jest wszystkim teoria, 
że historię tworzą masy. Masy je
dnak, o tyle ją tworzą, o ile wypo
sażone przez Boga jednostki wyty
czają im drogę. Na tym polega wiel
kość przywódców mas ludowych, że 
potrafią odkrywać prawdy swojej 
epoki i gdy patrzą — widzą, a gdy 
słuchają — słyszą.

Nie mamy pretensji, aby naszych 
myślicieli, wieszczów i poetów po
dnosić do rangi proroków ewange
licznych, a twórczości im i  dziełom 
przypisywać prorocze lub ogólno
ludzkie znaczenie, choć w okresie 
romantyzmu lansowano taką te 
orię. A przecież wyrośli oni z krw i 
i kości naszej i z naszej kultury. 
Byli ucieleśnieniem swojej epoki, 
byli pacierzem- co płacze i pioru
nem, co błyska.

Na tym właśnie polega ich wiel
kość, że dalej widzieli, głębiej od
czuwali i wyprzedzali swoje poko

lenie, że mocą wewnętrzną i wizją 
przyszłości wytyczali drogę narodo
wi i wskazywali jego błędy i upad
ki.

Należy również podkreślić, że 
dzieła naszych wieszczów posiadają 
znamiona ogólnoludzkie i dlatego są 
bliskie człowiekowi niezależnie od 
epoki.

Kościół nasz jak  żaden w Polsce 
zespala w sobie dwa pierwiastki, re 
ligijny i narodowy. Na tym właśnie 
polega jego specyfika, że katolicyzm 
łączy go z całym Kościołem Pow
szechnym, a narodowy charakter 
zespala go z ojczyzną.

Jeżeli więc korzystamy nie ty l
ko z Nowego Testamentu i Tradycji, 
lecz także z autorytetu teologów 
różnych okresów, aby uzasadnić na
sze apostolskie pochodzenie, wyda
je mi się, że jest także koniecz
nością wykazać potrzebę narodowe
go charakteru Kościoła w oparciu o 
twórczość naszych myślicieli i po
etów.

Należałoby dlatego zwrócić bacz
niejszą niż dotąd uwagę na wszy
stko, co było w Polsce wielkie, co 
miało ogólnoludzkie znamiona, co 
budziło naszą świadomość i dumę, 
i co z duszy polskiej wyrosło. Na
leżałoby przyjrzeć się bliżej tym 
wielkim postaciom w naszej histo
rii, które dziś czcimy i którym sta
wiamy pomniki.

Wydaje m i się, że nie było w 
Polsce wielkiego człowieka, wielkie
go myśliciela, któremu by pełnia su 
werenności nie była bliska, a nasza 
koncepcja Kościoła katolickiego w 
treści, a narodowego w formie była 
obca.

To, co bowiem wielkie i wolne, 
nie mieści się w małym.

Wielki jest Kościół rzymski w 
swej masie, lecz ciasny i skostniały 
w pojęciach i w bezdusznym form a
lizmie.

Wydaje m i się, że twórczość na
szych poetów i myślicieli jest po
ważnym argumentem, który uzasa
dnia rację bytu naszego Kościoła i; 
potwierdza jego konieczność. Oczy-f

6 PO SŁ A N N IC T W O



wiście ktoś może powiedzieć, że 
Mickiewicz czy Słowacki, Cie
szkowski, czy Trentowski nie mówi
li o naszym Kościele, bo za ich cza
sów nie było takiego Kościoła. Ta
kie rozumowanie byłoby uproszcze
niem. Nie chodzi bowiem o stroną 
formalną ani metrykalną, o ducha 
chodzi, o wspólnotę poglądów, bo 
„litera zabija, a duch ożywia”. Dla
tego wiele postaci i ich dzieł należy 
odbrązowić, przybliżyć do ludzi i 
ukazać ich we właściwym świetle.

Kościół rzymskokatolicki w ostat
nich czasach wiele zdecydowanych 
wrogów papiestwa i Watykanu 
dzięki ich metryce i wielkości przy
garnął, by zdyskontować ich autory
tet. A ktoś powiedział, że są prace 
i myśli ludzkie, które śmierć prze
zwyciężają, żyją i obcują z nami. 
Są ludzie, którzy zza grobu mają

KS. E. CZARNECKI

MARI

Marła Konopnicka urodziła się 
w Suwałkach 23 maja 1842 roku. 
Ojciec jej, Józef Wasiłowski, p ra 
cował jako prawnik w prokuratu
rze generalnej, potem — jeszcze za 
młodych lat poetki — przeniósł się 
z całą rodziną do Kalisza. Po śmier
ci matki sam zajął się wychowa
niem Marii i reszty dzieci. Był on 
człowiekiem znanym z prawości 
charakteru, dobrym ojcem dla dzie
ci, mądrym ich wychowawcą. O- 
prócz pracy zawodowej w adwoka
turze, z ogromnym zainteresowa
niem studiował literaturę piękną, 
a nawet sam lubił pisać oraz tłu
maczyć wiersze poetów francuskich 
i niemieckich. On też zaszczepił kult 
piękna w umysły swych dzieci i za
chęcał je do czytania dzieł naszych 
wielkich pisarzy: Kochanowskiego, 
Niemcewicza, Słowackiego, Mickie
wicza. Dzieckiem najbardziej wraż
liwym na poezję była właśnie Maria. 
Józef Wasiłowski pragnął zapewnić 
córce należyte wykrztalcenie i dla
tego umieścił ją  na pensji w W ar
szawie. Niestety, Maria przebywała 
na pensji tylko rok czasu. Z braku 
środków na kształcenie wróciła po 
roku do Kalisza. Tu, pod bacznym 
okiem ojca, kształciła się samodziel
nie.

więcej do powiedzenia współczesne
mu człowiekowi, niż żywi, których 
codziennie spotykamy. Są uczeni, 
którzy więcej dać nam  mogą cho
ciaż już na zawsze od nas odeszli, 
niż ci, których słuchamy mówią
cych z katedry.

Dzielimy wprawdzie historię na
szego narodu na różne okresy. 
Wszystkie one jednak tworzą jakąś 
integralną całość, tak  jak nasza 
przyszłość tkw i potencjalnie w  te 
raźniejszości tak  teraźniejszość 
tkw iła w  przeszłości. Jest ciągłość 
życia, ciągłość władzy i ciągłość ku l
tury. Dlatego w  dziejach narodu na
szego, w jego kulturze winniśmy 
szukać siły naszej i naszej wielkości.

Tak jak w Starym  Testamencie 
zawarte są dzieje narodu żydow
skiego, jego upadki i wzloty, tak  i 
nasza historia, i nasza kultura jest

A K O N O P N
(życie i dzieła)

W roku 1862 Maria Wasiłowska 
wyszła za mąż za ziemianina spod 
Łęczycy, Jarosława Konopnickiego
— starszego od siebie pana.

Konopniccy osiedlili się w m ająt
ku męża w Baranowie. W rok po 
ślubie wybuchło powstanie stycz
niowe. Rodzina Konopnickich i Wa- 
siłowskich brała w nim czynny u- 
dział. Brat Marii studiujący w Lie- 
ge, przybył do Polski z Francji, by 
wziąć czynny udział w powstaniu. 
Wkrótce zginął na polu bitwy okry
wając żałobą całą rodzinę. Na sku
tek prześladowań po stłumieniu 
powstania rodzina Konopnickich 
wyemigrowała do Niemiec, gdzie 
przebywała do 1865 r.

Po powrocie życie potoczyło się 
starym zwyczajem. Mąż Marii lubił 
się bawić, urządzał huczne przyję
cia i z roku na rok trwonił m ają
tek. Wkrótce musiał sprzedać Ba
ranów, by spłacić zaciągnięte długi. 
Wówczas Konopniccy przenieśli się 
z liczną już rodziną (sześcioro dzie
ci) do Gusina pod Turkiem (woj. 
poznańskie). Nasza poetka znalazła 
tam bogatą bibliotekę, zaopatrzoną 
w wiele wspaniałych dzieł polskich 
i zagranicznych. Rozpoczęła wtedy 
intensywne studia. Przerzuciła całe 
stosy najrozmaitszych książek. Czy

obrazem wielkości narodu i jego 
błędów.

Gdy dziś sine ira  et studio oglą
damy dzieje narodu żydowskiego i 
jego apokaliptyczne tragedie osta
tnich dziesięcioleci, niesposób nie 
stwierdzić, że obcowanie ich na co- 
dzień z prorokami i narodową lite
raturą, że ich religia o charakterze 
wybitnie narodowym stała się spo
iwem i więzią, która jednoczyła na
ród i pomogła m u utrzymać się na 
ziemi, zachować odrębność i własną 
kulturę. Niesposób nie stwierdzić, 
że i dziś jest największym łączni
kiem łączącym naród żydowski na 
całym świecie.

Dlatego od narodu wybranego, 
któremu Bóg powierzył swoje Obja
wienia, warto uczyć się miłości i 
szacunku dla swoich wieszczów i 
literatury.

I C K A

tała z ogiomnym zainteresowaniem, 
chłonęła wiedzę jak  gąbka. W pra
cy zapominała o dotkliwych kłopo
tach szarego życia. Równocześnie za
częła śledzić ówczesną pozytywi
styczną publicystykę polską — która 
owiała ją  duchem społecznym, zwró
ciła uwagę na nędzę i krzywdę ludu 
polskiego. Zaczęła sama obserwować 
to życie, porównywała je z beztros
kim, marnotrawnym życiem klasy 
ziemiańskiej. W tej konfrontacji zie- 
miaństwo musiało przegrać. Poetka 
ujrzała w ludzie polskim większe 
wartości duchowe. Dlatego bolała 
nad okrutną dolą chłopa i rozmyś
lała nad tym, w jaki sposób mogła
by pomóc do usunięcia tej jawnej 
niesprawiedliwości. Z rozmyślań 
tych zrodziło się postanowienie na
wiązania bliższego kontaktu z ludź
mi na wsi. Poetka rozpoczęła sa
motne wędrówki do chłopskich chat, 
szła na pole, by obserwować cięż
ką, codzienną pracę chłopa. Rozma
wiała z chłopami, poznawała naocz
nie ich dolę, słuchała żalów i na
rzekań na krzywdę, której często 
daznawali od swych panów. Widzia
ła doskonale ich ciemnotę i zaco
fanie umysłowe, bolało ją  ich nieuc
two, i kompletny analfabetyzm. 
Równocześnie zachwycała się pros
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totą serca tych twardych, zapraco
wanych ludzi, brakiem obłudy, soli
dnością moralną. Coraz wyraźniej 
zarysowywała się w jej umyśle idea, 
której pragnęła poświęcić drugą po
łowę życia: chciała walczyć z nie
sprawiedliwością i krzywdą, pisać, 
aby otworzyć oczy innym na prob
lem niesprawiedliwości społecznej.

Rok 1877 był rokiem przełomo
wym w życiu poetki. N i jej wier
sze, ukazujące się w „Tygodniku 
Ilustrowanym“ zwrócił uwagę Hen 
ryk Sienkiewicz, napisał o nich 
przychylną recenzję: „...ta pani... ma 
prawdziwy talent, który prześwieca 
przez wiersze, jak promień światła 
przez mgłę“. Wypowiedź najsław
niejszego pisarza polskiego otworzy
ła przed Konopnicką drzwi do ów
czesnego życia literackiego w Pol
sce. Była ona równocześnie wielką 
zachętą dla debiutującej poetki do 
podjęcia jeszcze intensywniejszych 
studiów literatury i da wzmożonej 
pracy pisarskiej. Maria uwierzyła 
w swój talent. Wkrótce też, po serii 
drobnych wierszy, ukazały się więk
sze utwory, których treścią była 
krzywda i wyzysk ludu. Z tego okre
su pochodzą takie utwory, jak: 
„Wolny najm ita”, „Przed sądem", 
„Jaś nie doczekał". Bohaterami 
tych wierszy, które do dziś czyta się 
ze łzami w oczach, byli nędzarze 
wiejscy, komornicy, „wolni najmici ‘
— biedni, bezrolni chłopi lub plebe- 
jusze z małych miasteczek, sieroty, 
gruźlicze dzieci wyrobników. Z ta 
kimi właśnie ludźmi stykała się co
raz częściej poetka, chętnie i często 
z nimi obcowała. W pracy dla nich 
znalazła seni życia. W pracy dla 
nich znalazła też pociechę, gdyż jej 
własne życie stawało się c o r a z  smut
niejsze. Musiała wraz z dziećmi o- 
puścić swego męża hulakę i pijani- 
cę, by przenieść się do Warszawy, 
do domu ojca, w którym przyszło 
jej spotkać się oko w oko z biedą. 
Adwokat Józef Wasiłowski wkrótce 
umarł i Maria sama zmuszona była 
zarabiać na utrzymanie sześciorga 
dzieci. Zaczęła prowadzić gospodar
stwo domowe i podjęła pracę nau- 
czycielki-korepetytorki, by dzieciom 
zapewnić najskromniejsze utrzyma
nie. Poetka, która rozpoczęła pisać
o ciężkiej doli ludu prostego, sama 
zetknęła się z nędzą, doświadczyła 
jej gorzkiego smaku. Ż tym większą 
więc miłością przylgnęła do bied
nych, wydziedziczonych, prostych 
ludzi pracy. Pięknie, po latach na
pisała o nich:

„O, gdyby nie wy, proste, wierne
dusze,

Com was znalazła, jak się skarb 
znajduje,

Co bym robiła w świata
zawierusze,

Gdzie ten największy, co najdalej
pluje.

Gdy o was myślę, to się sercem
kruszę,

I wielkich ludzi kochaniem
przejmuję,

I wiem już, za czym odwrócę tu
głowę,

Odcliodząc w kraje ciche i
zmierzchowe".

W roku 1883 wydała Konopnic
ka dwa tomiki poezji. W 1884 r. 
przyjęła dodatkową pracę — stano
wisko redaktorki „Świiu". Wkrótce 
pismo „Swit" nabrało cech pisma 
postępowego. Poetka wypełniła je 
własnymi artykułami, zaczęła pro
testować przeciw objawom szowi
nizmu, przeciw podnoszącemu się tu 
i ówdzie antysemityzmowi, zajęła się 
sprawami oświaty powszechnej, 
sprawą opieki nad dziećmi i więź
niami. Tylko dwa lata pracowała 
jako redaktorka „Świtu". Jej postę
powe myśli, ustawiczna dążność do 
piętnowania zła i przemocy, nie 
ominęły również sfery religijnej. 
Wprawdzie była kobietą wierzącą, 
nie mniej jednak umiała sprawied
liwie ocenić działalność papiestwa 
i szkodliwą dla Polski politykę Rzy
mu. Z szacunkiem pisała o takich 
„heretykach", jak Jan Hus — mę
czennik Kościoła narodowego w Cze
chach, usiłowała zwrócić uwagę lu
du na zakłamanie kleru i jego bo
gactwa, na skąpstwo i wypadki 
zdzierstwa nie licujące ze stanem 
duchownym. Nie można się przeto 
dziwić, że tego rodzaju poglądy w 
owym czasie, gdy duchowni posia
dali ogromny wpływ na życie spo
łeczno-polityczne, nie mogły zapew
nić Konopnickiej dłuższej pracy w 
charakterze publicystki i redaktorki. 
W kołach k'erykalnych nadano jej 
miano „rozwydrzonej bezbożnicy", 
i zaczęto szykanować na każdym 
kroku.

Po dwóch latach pracy musiała 
porzucić publicystykę. Czuła się 
zresztą tak zmęczona, że odpoczy
nek był konieczny do podtrzymania 
zdrowia. Lekarze zalecili jej kura
cyjne wyjazdy zagranicę, wskazali 
na konieczność podjęcia intensyw
nego leczenia. Konopnicka wyjecha
ła do Austrii, skąd miała sposobność 
zwiedzenia Włoch. W 1884 r, wy
dała „Wrażenia z podróży", w któ
rych przede wszystkim konfronto
wała życie w Polsce z warunkami 
życia Austriaków i Włochów. Prze
bywając poza granicami Polski, zetk
nęła się poetka z zagadnieniem emi
gracji polskiej. Miała możność 
widzieć w Zurychu powracających 
do kraju reemigrantów z Brazylii. 
Byli to ci, którzy na obczyźnie zaz
nali niedoli gorszej od niedoli we 
własnym kraju. Wracali obdarci, 
wynędzniali i wycieńczeni. Niektóre 
rodziny przeżywały tragedię podob
ną do tragedii „Ojca zadżumionych": 
wszystkie dzieci wymarły w drodze, 
sterani rodzice podążali osamotnieni 
i zrozpaczeni ku ojczyźnie, by kości 
swe złożyć w mogile, nad którą wy
rośnie polska wierzba płacząca. Po
etka rozmawiała z wieloma rodzi
nami, nasłuchała się opowieści, mro
żących krew w żyłach, tamujących 
oddech i krwawiących serce. Z roz
mów tych zrodziła się myśl napisa
nia wielkiego poematu epickiego pt. 
„Pan Balcer w Brazylii". Konopnic
ka pisała ,/Pana Balcera" przez 
20 lat, aż do końca życia. Natural
nie, pisała z przerwami. Przerwy te 
wypełnione były ożywioną działal
nością społeczną, publicystyczną

i pisarską z innych dziedzin. Teraz 
właśnie znalazła ujście artystyczne 
jej miłość do dzieci i  młodzieży: 
układała dla nich pieśni, piękne 
wiersze, rozrzewniające nowelki, 
ciekawe opowieści. Z tego okresu 
pochodzi najpopularniejsza opowieść 
„O krasnoludkach i sierotce Marysi". 
W młodzieży widziała przyszłość na
rodu. Kierowała wzrok młodych lu
dzi ku wyżynom ideału. Ideałem, 
który wskazywała młodemu poko
leniu miała być praca oświatowa 
wśród ludzi. W wierszu „Do młodej 
braci" pisała:

„Czuwaj, strażnico! W ludzkości 
pochodzie

Duchy młodzieńcze niech idą na 
przodzie,

Niech tory biją przed braćmi
ciemnymi,

I wyciągniętą po światło prawicą...
Czuwaj, strażnico!"

W roku 1886 ukazał się trzeci tom 
poezji Marii Konopnickiej. Zawie
rał on wiersze traktujące w dal
szym ciągu o krzywdzie i ucisku 
ludzi biednych. Tylko pogłębił się 
artyzm wierszy, tylko wzmogła się 
pasja, siła uczucia, z jaką autorka 
rzucała oskarżenia na tych, którzy 
choć mogli nie starali się ulżyć doli 
ludu. Najczęściej wiersze przesyco
ne były głębokim smutkiem, jakimś 
sentymentalnym pesymizmem,
wzruszającym swą prostotą:

„Co mi po tem, co mi potem
Na tej smętnej ziemi,
Że tak słońce sypie złotem,
Rankami cichemi.

Choćbym wszystkie te promienie 
Zgarnęła, zebrała,
Nie odwrócę, nie odmienię,
Co bym zmienić chciała.

Próżno wieje wietrzyk świeży,
Próżno świt się pali...
Na mogile kamień leży,
A któż go odwali?

Lata sokół w skrzydła bije 
Po polu, po lesie...
Może kamień sam ożyje,
Może się podniesie...

Te sentymentalne zadumanie nad 
dolą prostego ludu przekształcało 
się powoli w świadomość, że wyba
wienie dla ludu nie może przyjść 
z zewnątrz, nie można oczekiwać 
tej chwili, kiedy bogaci i syci zacz
ną myśleć o tym, by innym pomóc. 
Tylko rewolucja mogłaby przynieść 
radykalną, natychmiastową zmianę: 
„Lud, który sam się nie zbawi, poz- 
zostać rabem musi!"

Wspomniałem już o tym, że poet
ka po pierwszej podróży zagranicą 
zetknęła się w Szwajcarii z powra
cającymi do kraju  reemigrantami, 
którzy opowiedzieli jej o tragicz
nych dziejach emigracji polskej w 
Brazylii, o ciężkiej, katorżniczej pra
cy w dziewiczych puszczach, która 
wyniszczyła cale rodziny polskiego 
chłopstwa:
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„Szły dnie, szły noce, a czasy się
one

Na żadną lepszą nie miały
odmianę.

Dziatki zaczęły mrzeć. Ognie się
płonę

Rzucały po nich. Więc oczy jak
szklane,

Więc w liczku blade, to znowu
Kwilące, ciężkie matkom,

rozpłakane,
Siniały potem, cichły i tak

kładły
Główki pod kosą śmierci, jak

kwiat padły".

Opowiadania te natchnęły poetkę 
do rozpoczęcia eposu ludowego pt. 
„Pan Balcer w Brazylii**. Poemat 
narastał przez długie lata pracy 
pisarskiej. Konopnicka pragnęła, 
by był obok „Pana Tadeusza** i 
„Beniowskiego**, trzecim utworem, 
poświęconym wyłącznie umiłowanej 
przez nią klasie społecznej: pokrzyw
dzonemu przez los i ludzi chłopu 
polskiemu. Dlatego też rysem cha
rakterystycznym tego poematu jest 
uczucie bezgranicznej miłości ludu 
i ziemi ojczystej; każda strofa prze
sycona jest głębokim patriotyzmem. 
Chłopu polskiemu przypisywała au
torka szczególne posłannictwo dzie
jowe. Marzyła o tym, że doczeka 
jeszcze chwili, w której dokona się 
dzieło sprawiedliwości.

Pisząc o poezji Marii Konopnic
kiej nie można pominąć innej, bar
dzo ważnej dziedziny jej twórczości, 
a mianowicie nowelistyki. Historycy 
literatury polskiej stwierdzają, że 
w tej dziedzinie poetka nasza 
wzniosła się na wyżyny artyzmu. 
Nowelki Konopnickiej, pisane prze
ważnie w starszym wieku, kiedy 
talent pisarki dojrzał jak łan zboża 
w słońcu gorącej miłości ludu, wy
kazują doskonałą znajomość życia, 
jego radości i cierpień, nadziei i za
wodów, trosk i niepokojów. Znajo
mość życia zaczerpnęła Konopnicka 
z wieloletniej, wnikliwej obserwacji 
oraz z osobistych, rozległych doś
wiadczeń. Pisarka przeszła sama 
przez dostatek i skrajną nędzę; 
sama poznała konieczność twardej 
pracy, sama odczuła dotkliwie osa
motnienie w walce o kawałek chle- 
ba. Stąd płynęło jej głębokie zro
zumienie dla wszelkiej nędzy, dla 
bezrobocia, dla ciężkiej doli, dla 
tych, którzy nie mieli co do ust 
włożyć i nędznym łachmanem przy
krywali swe ramiona. Ze zrozumie
nia zrodziło się tkliwe uczucie, wy
lewające się zarówno w wierszu, 
jak też prozie^ Do dziś urzekają 
nas swą prostotą stylu, a równocześ
nie świetną i bogatą polszczyzną 
takie nowelki, jak: „Martwa natu- 
ra“, „Urbanowa**, ,,Marianna“, „Ba-

nasiowa**, „Mendel Gdański**, „Mo- 
rze“, „Nasza szkapa**, „Miłosierdzie 
gminy**, „Ksawery**, „Obrazki wię- 
zienne**, „Pod prawem** itd.

W nowelkach powyższych poru
szała pisarka bogatą problematykę 
społeczną i patriotyczną, wyrażała 
swój serdeczny stosunek do bory
kającego się z nędzą i uciskiem 
człowieka; walczyła z wszelkimi 
przejawami niesprawiedliwości. No
welki Konopnickiej czytamy jed
nym tchem. Ich akcja porywa nas 
i sprawia, że całym sercem przeży
wamy opisywane wydarzenia, sym
patyzujemy z bohaterami wydarzeń, 
darzymy ich uczuciami miłości lub 
nienawiści zależnie od tego, jaką 
rolę wyznaczyła im autorka.

W październiku 1902 r. Maria 
Konopnicka przeżyła jeden z naj
piękniejszych dni swego życia. Było 
to w Krakowie, po przeniesieniu się 
tam z Warszawy z powodu obawy 
prześladowań ze strony władz car
skich. Nasza poetka obchodziła 19 
października dwudziestopięciolecie 
pracy pisarskiej. Obchód ten przek
ształcił się w wielką manifestację 
narodową. W uroczystości liczny u- 
dział wzięli przedstawiciele chłopów, 
dając tym wyraz swego przywiąza
nia i wdzięczności za jej wielkie 
serce, bijące ku nim miłością z każ
dej nieomal strofy poetyckiej. Spo
łeczeństwo polskie postarało się 
przynajmniej w skromny sposób 
wynagrodzić trud życia poetce, ofia
rując jej w darze niewielką posiad
łość Żarnowice koło Krosna. Tu 
spędziła Konopnicka, wolna już od 
trosk materialnych, kilka ostatnich 
lat życia. Zmarła we Lwowie 8 paź
dziernika 1910 roku.

Dla nas, wyznawców polskiego 
katolicyzmu, pozostanie Konopnicka 
na zawsze jedną z najbardziej sym
patycznych postaci w polskiej lite
raturze. Będziemy ją szanować 
i kochać za postępowość jej myśli w 
dziedzinie religijnej, za to, że umia
ła dostrzec poważne niebezpieczeń
stwo, zagrażające kształtowaniu się 
postawy religijnej w oparciu o obce 
wzory i obce kierownictwo; za to, 
że śmiało i otwarcie, narażając się 
na utratę posady, na szykany 
i prześladowania powiedziała, co 
myśli o papiestwie i jego ówczes
nej, wrogiej Polsce polityce; za to, 
że ukochała lud prosty i walczyła
o poprawę jego doli.

W tym samym czasie, kiedy Ko
nopnicka pisała swego „Pana Bal- 
cera“ ujmując się za krzywdą pol
skich emigrantów, w Stanach Zjed
noczonych rozpoczął działalność kap
łan polski ks. Franciszek Hodur, 
człowiek równie wielkiego ducha, 
przepojony pragnieniem pomocy Po

lakom, rzuconym na dolę i niedolę
życia emigracyjnego.

Ks. Franciszek Hodur zetknął się 
w górniczej osadzie Scranton, z chło
pem polskim, jako robotnikiem w 
kopalniach węgla. Patriotyzm, go
rące serce, kazały mu zerwać z 
Kościołem rzymskim, by móc zahar- 
owanym pracą, tęskniącym za oj
czyzną robotnikom, stworzyć cząstkę 
Ojczyzny w polskim Kościele. Gdy 
po pracy, czarni od pyłu węglowego, 
zaśpiewali we własnym kościele 
pieśń polską, gdy ujrzeli na ambo
nie kapłana polskiego, przemawia
jącego do nich piękną polszczyzną, 
gdy usłyszeli przy ołtarzu polską 
Mszę św., lżej im się robiło na 
sercu, z oczu spływały łzy, a wraz 
z nimi spływała tęsknota za krajem 
„lat dziecinnych**. Ks. Hodur po
wołał do życia organizację finanso
wo-gospodarczą pod nazwą „Spój- 
nia“, która niejednego Polaka urato
wała od skrajnej nędzy. Każda no- 
wotworząca się parafia polskiego 
Kościoła była społecznością zwartą, 
owianą duchem ofiarnym. Wszyscy 
się podtrzymywali materialnie, two
rzyli społeczność podobną do spo
łeczności pierwszych chrześcijan, 
w której „duch był jeden i serce 
jedno**. Jeszcze dziś odwiedzający 
Polskę starzy emigranci przyznają 
otwarcie, że dobrobyt, który osiąg
nęli w życiu, zawdzięczają w dużej 
mierze Kościołowi. Kościołowi też 
zawdzięczają to, że ani oni, ani ich 
dzieci nie wynarodowiły się, znają 
dobrze język polski, znają historię 
i kulturę starego kraju. Niektórzy 
starają się skłonić do Kościoła ro
dziny mieszkające w Polsce: „To, 
że ja  wam dziś pomagam, zawdzię
czacie Kościołowi narodowemu, któ
ry pomógł mi za młodych lat sta
nąć na nogi i dorobić się majątku. 
To Kościół sprawił, że nie zapom
niałem o Polsce i tym samym nie 
zapomniałem o was“. Tak mówią 
odwiedzający swe rodziny Polacy 
z Ameryki.

Ideały, przyświecające Marii Ko
nopnickiej w jej wytężonej pracy 
pisarskiej, zbieżne są z ideałami, 
które wytyczył Kościołowi ks. F ran
ciszek Hodur. Nie tylko wytyczył, 
ale i w czyn wprowadził. Był on 
bowiem przede wszystkim człowie
kiem czynu. Ta zbieżność ideologicz
na obu wielkich postaci sprawiła, 
że w Kościele polskim w Ameryce, 
Marię Konopnicką kocha i ceni każ
dy wyznawca. Jej imię noszą stowa
rzyszenia młodzieżowe, chóry para
fialne; w rocznicę zgonu poetki u- 
rządza się wszędzie akademie i od
czyty. Bo Maria Konopnicka jest 
i będzie szczególnie droga sercu każ
dego wyznawcy polskiego katoli
cyzmu.

C Z Y  Z A M Ó W I Ł E Ś  JUŻ
KALENDARZ KATOLICKI Na 1961 rok?
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MGR MAŁGORZATA NARBUTT

MARIA KONOPNICKA W NASZYCH OCZACH
(W  pięćdziesiątą rocznicą zgonu)

Coraz głośniej w Polsce o Konopnickiej i chyba nie 
dlatego tylko, że obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jej 
zgonu. Sprzyja tem u niewątpliwie ludowładcza epoka, 
w której żyjemy. Była już Polska książęca, królewska, 
szlachecka i księżopańska, a teraz jest ludowa.

Może i dlatego, cokolwiek w  historii naszej było 
z ludem związane, z walką o jego lepszą dolę i szczę
ście, staje się przedmiotem uwagi i zainteresowania. 
Odkrywamy jakby na nowo Marię Konopnickę. Czy
tam y jej poezję, która jest ludzka i nam bliska.

Nie doczekała się Konopnicka tych czasów, kiedy 
lud decyduje sam o sobie. Nie dożyła ziszczenia się 
wizji autora Anhellego, w której na chorągwi paliły 
się trzy ogniste litery i „lud przeważał”. Nie doczekała 
się, ale bliska była tych czasów i tych spraw duchem 
swoim i swoją twórczością.

Dalecy jesteśmy jeszcze od ideału równości, 
braterstw a i sprawiedliwości. Dzieje się jeszcze często 
ludziom krzywda. Nie wynika ona_ jednak z istoty 
ustroju ani nie ma aprobaty tych, którzy rządzą. Dla
tego nie trzeba poezją łez wyciskać, by dolą ludu 
wzruszyć bogatszych, balów urządzać, aby łzy otrzeć 
sieroce ani grosików rzucać do skarbonek dobroczyn
nych kwestarek, które przerwy między zabawami w y
pełniały akcją charytatywną.

Konopnicka była nie tylko wyrazicielką myśli i po
stępowych dążeń swojej epoki, była wrażliwym su
mieniem narodu.

W twórczości swej, nabrzmiałej bólem i oburzeniem, 
obnażała rany społeczne wynikające z niesprawiedli
wego ustroju, ciemnoty i zacofania.

Żywo i realistycznie malowała ludzką niedolę i po
niewierkę. Apelowała do serc i sumień tych, którzy 
w jakimś stopniu mogli zmienić stosunki społeczne 
i wziąć w obronę słabszego człowieka.

Słowa jej paliły i głaskały, zaprawione były miodem 
lub goryczą. Była pochodnią wśród mroków i ciemno
ści, rzecznikiem wolności słowa, myśli, postępu i hu 
manizmu. Wszystko, co ludzkie, nie było jej obce, 
a w szczególności to, co dotyczyło duchowej sfery 
człowieka.

Surowo oceniła poetka rolę Kościoła rzymskokato
lickiego w  dziejach myśli ludzkiej i  rolę papiestwa 
w historii naszego narodu.

W poezji przepojonej w iarą w Prawdę, Dobro i P ię
kno ukazywała Kościół rzymski jako ostoję zacofania, 
a o jego przedstawicielach mówiła, że „są jak  wyzie
wy burzy i  jak chmury zdolne na słońce sprowadzić 
zaćmienie”.

W poemacie „Galileusz” w sposób realistyczny m a
luje Konopnicka dram at wewnętrzny wielkiego uczo
nego, który po ogłoszeniu wyroku Sw. Inkwizycji z 
miłości do córki i w obronie życia odwołuje swoje 
poglądy na teorię heliocentryczną potępioną przez Ko
ściół.

Zanim to jednak uczyni — ubrany w sromotne 
szaty — sędziwy Galileusz upadnie do nóg kardyna
łów, aby z ręką na Ewangelii odwołać „swoje błędy”, 
mówi do swych przyjaciół:
„Roma”! Straszliwe dziś nad tobą dzieje!
O słońce, nie wschodź ty dziś z chaosu.
Bo się zawstydzisz, jeśli będziesz bledsze 
Od czerwonego jak  krew ludzka stosu,
Co wolne duchy rozwiewa w  powietrze...
Zagaście blaski wasze, srebrne globy!
Niechaj na ziemię tę, pełną żałoby,
Nie pada światło wieczystych pochodni!
O! Nie patrz na mnie złotymi oczami,
Poranna gwiazdo, bo wzrok twój się splami 
Od hańby czoła mego — i od zbrodni,
K tórą dziś spełnić mam na własnej sławie...

Po cóż życie całe 
Walczyłem, z piersią odkrytą na ciosy,
Bym dzisiaj, hańbiąc siwe moje włosy,
Szedł, jak  pokutnik szaty wdziawszy białe, 
Odprzysiąc prawdę, na kacerskiej ławie?...
Nie! Nie!... Ja  nigdy nie znajdę dość siły,
By to uczynić!... Ha! Toż by na głowę 
Odstępcy spadły iskry piorunowe,
Skrzesane w biegu przez potężne bryły 
Lecących światów... Jak  to? W jednej chwili 
Życie się moje całe w cień przesili —
I w mrok niesławy zapadnie blednące 
Jak  przygaszone w  dzień zaćmienia słońce...
I nic m i odtąd, nic... nic nie zostanie?”

M. Konopnicka uważała, że największym prawem 
człowieka jest wolność jego myśli i duszy. Dała te 
m u wyraz w skardze Galileusza, który mówi o sobie: 
,,To Galileusz, co zaparł się ducha.
O! Dajcie wy m i grób cichy, głęboki,
Gdziebym położyć mógł tę  głowę siwą...
Gdzieby okropne, hańbiące wyroki 
Nie dosięgały potęgą straszliwą 
Do dostojeństwa ludzkiego korony:
Swobody myśli”...

Poetka, sama religijna, znała dobrze Nowy Testa
m ent i wiedziała, że Ewangelia nie ham uje postępu 
i rozwoju nauk ścisłych, ale, owszem, sprzyja mu. Dla
tego tym bardziej oburza ja, że Kościół rzymski wbrew 
duchowi Ewangelii tłum i wszelką niezależna myśl 
ludzka, tyranizuje ducha, gwałci sumienie człowieka 
i swoista interpretacją Pisma św. odrzucając zdoby
cze nauki wyjaśnia wszelkie zjawiska.

W poemacie, o którym mowa, tak  pisze o tym: 
..Weź Ewangelię... Ta mieści, zaiste,
Tak wzniosłe prawdy, takie ideały, ,
Że choćby ludzkość na skrzydłach leciała 
Po wielkiej drodze wielkiego -postępu,
Ta księga kroku dotrzyma jej zawsze —
Zawsze wystarczy — i owszem, zostanie 
Na wieki wieków wielkim ideałem 
Wszystkich narodów, ustawa społeczną,
Której lud żaden nie przerośnie nigdy...

I gdyby Kościół raz zechciał zrozumieć,
Że przebudzone badań ducha prądy
Ognistym dymem, który z tego gmachu
Już się zażegnać nie dadzą ni stłumić
Ogarnie Włochy, mniemam, iż powagi
Twej strzegłby lepiej, biorąc na swój udział
To. co ludzkość wiecznym uczuć zdrojem
Bić bedzie w niebios sklepienie błękitne,
Niż, gdy naznacza granice potedze,
Która sam Bóg chciał widzieć niezależną, 
Stawiając przed nią świat zjawisk otworem.

Nie tylko ukazywała poetka, jaka siłą fatalna Koś
ciół rzymski zaciążył na myśli ludzkiej, ale również 
jak swym sojuszem z cesarstwem niemieckim i moż
nymi tego świata zaważył na losach niektórych na
rodów.

W pięknym utworze pt. „J. Hus”, poświęconym 
bohaterowi narodu czeskiego i męczennikowi, rozwija 
szeroko ten problem. Śmierć Husa na stosie staje się 
symbolem walki o Prawdę, wolność religijną i naro
dową.

Zanim stos zapłonie, na którym śmierć znajdzie, 
Hus powie:
„Przecież mnie trwoga nie zgnębi, nie złamie,
Bóg zna to serce i wie, że jest czyste.
Próżno, biskupie, wyciągasz swe ramię 
I klątwy na mnie wyrzucasz ogniste...
Duch mój nie zaprze swej prawdy, nie skłamie!
On wolny, silny, w swe skrzydła wieczyste
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Bije i z stosu ulata, o Chryste,
Pod Twoje znamię...

Ostatnie słowa Mistrza J. Husa są pełne miłości 
ojczyzny i narodu, pełne są wiary w jego przyszłość 
i wolność. Bóg i naród — to dla niego największe 
wartości.
„Ojczyzno moja! Już idą momenty 
I ostateczne tych dni rozwiązanie...
Od Białej Góry gdzieś słyszę tętenty,
I od Taboru bojowych surm  granie....
Lud mój okuty, zabity, przeklęty...
Lecz Ty wyciągasz prawicę, o Panie!
Ty Bóg żyjących i wolnych... Ty św ięty!.
Mój lud — powstanie!

Z niekłamaną satysfakcją pisze dalej poetka, że 
„dziś Europa nie jest taka dzika”, stosy już nie za
płoną, bo duch ludzki wyzwolił się spod wszechwładzy 
rzymskiego Kościoła.

W pięknej metaforze mówi o zmierzchu wpływów 
politycznych Kościoła rzymskiego na losy narodów. 
„Rzymska purpura nie pała szkarłatem,
Tron i m ajestat gdzieś w skarbcach zbutwiały,
A złotem szyty biskupi płaszcz biały
Czas już uczynił próchnem, wiotkim szmatem...
I proch nie został z tych ust, co rzucały 
Ogniste klątwy nad światem.
Wszystko już przeszło”

Trudno nie .widzieć jakiejś humanistycznej radości 
u poetki, że epoka ciemnoty i tyranii duchowej na
leży już do przeszłości, gdy mówi:
„Dziś Torąuemada figurę woskową 
Oglądać można za skromny grosz w budzie,
Ziemia nie rodzi stosów, jest jałowa...,
Sobory nudzą Rzym, daję wam słowo!
Więc bez obawy bądźcie, dobrzy ludzie!”

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, że śmierć mę
czeńska Husa i bohaterskie w alki Czechów o wolność 
nie poszły na m arne. W XX w. tradycja Husa odży
ła w Czechach i stała się źródłem narodowej jedności 
i suwerenności. Narodowy Kościół husycki, zorgani
zowany po I wojnie światowej przez ks. dr Farskiego, 
liczy dziś około 1,5 miliona wiernych.

Wszyscy Polacy znają „Rotę” M. Konopnickiej, k tó
ra  stała się jakby drugim hymnem i  wyrazem m i
łości ojczyzny i języka. Ale nie wszyscy znają piękny 
wiersz: „Po odwiedzeniu Kościoła jubileuszowego
w Rzymie”.

Poetka w czasie pobytu za granicą zwiedziła Ko
ściół zbudowany na jubileusz papieża Leona XIII 
w którym  umieszczono herby wszystkich państw chrze
ścijańskich. Wśród nich nie było jednak Polski.

Dotknięta do głębi w swej dumie narodowej poetka 
parafrazując osiem błogosławieństw oskarża Rzym
0 zdradę nauki Chrystusa i antypolską politykę. 
„Ośmioro błogosławieństw” — pisze poetka — tak

z Rzymu dziś dzwoni: 
„Błogosławieni krwawej, a orężnej dłoni,
Którzy miecz ucisku nie zdejmują z brusa,
Bo tym dany na piersi będzie znak Chrystusa; 
Błogosławieni kupcy, którzy złoto liczą, _
Bo ci ziemię krw ią świętych zlaną odziedziczą; 
Błogosławieni pyszni, skrwawieni mocarze,
Bo tym w świątyniach Pańskich zbudują ołtarze; 
Błogosławieni wszyscy, co podnieśli głowy 
Nad nędzę ubogiego i nad starość wdowy; 
Błogosławieni, którzy obalają krzyże,
Którzy kapłanów Pańskich trzym ają w jasyrze; 
Błogosławieni, którzy panują nad światem,
Tych następca Chrystusa opowie się bratem ; 
Błogosławieni w iary świętej krzywdziciele,
Bo ich imiona będą w yryte w kościele.
Bij jeszcze, bij, godzino, aż dobijesz czasu,
Rośnijcie jeszcze, drzewa krzyżowego lasu;
Cierp jeszcze, Zbawicielu, kupczących w  świątyni,
Aż się zorza zapali i dzień Twój uczyni!
Przyjdzie czas, kiedy Chrystus zliczy swą owczarnię
1 Polskę umęczoną litośnie przygarnie.
I z krzyża cierniowego, gdzie jęczy zraniona,
Dobry Pasterz ją  dźwignie na swoje ramiona.” 

Rzymskiemu „pasterzowi” przeciwstawia poetka Je
dynego Dobrego Pasterza — Jezusa Chrystusa. My, 
polscy katolicy, uczyniliśmy to samo.

I dlatego Konopnicka jest nam specjalnie bliska.
W innym wierszu Konopnicka mówi:

— Zbuduję świątynię,
W prawdzie i w duchu.
Niepojętnemu ołtarze uczynię 
W prawdzie i w duchu...
I padnie na nie wieczysta poświata 
Królestwa, które nie z tego jest świata,
I miła będzie ta  Bogu obiata 
W prawdzie i w duchu!
A wy, co kupczyć świątynię umiecie,
Baczcie! Czas idzie, gdy w swoim kościele 
Chrystus bicz wzniesie i kram  wasz wymiecie,
Siły i potęg doczesnych czciciele”.

W jakimś stopniu spełniły się słowa Konopnickiej. 
Z kupczeniem świętościami i kramem w  kościele jest 
coraz trudniej. Chrystus posługując się ludźmi k ra
my wymiata z kościołów.

Konopnicka twórczość swą uważała za służbę spo
łeczną. Nie odrywała człowieka od ziemi, walki i pracy 
i nie wprowadzała do jego duszy sztucznych błogo
stanów. Poezja jej jest pomocą w  życiu i drogowska
zem.

W wierszu „Młody żołnierz” mówiła, o co chce w al
czyć.
„W bój idę za bratn i rój,
Za ciszę i plenność pól,
Za ciszę i światło chat,
Za borów szum, za łeżny kwiat,
Za mogił zapomniany tajem ny ból,
Ja, traw  podolnych. podeptany brat,
W odkupień idę bój!
Idę, by na swym gnieździe mógł śpiewać wolny ptak. 
By ziemia rodzić mogła dla łaknących kłosy,
By usłyszane były ju tra  tajne głosy 
W pustym bezdusznym dnia gwarze...

podniesienie pochylonych głów - 
W promienność słońca...

Przytoczone powyżej fragm enty z twórczości Konop
nickie! świadcza aż nadto wyraźnie, że poetka nie 
mieściła sie w Kościele rzymskim, a Kościół rzymsk' 
nie mógł iei pomieścić. Została wprawdzie ochrzczona 
w tym Kościele i rzymscy duchowni, chociaż nie bez 
oporów, pochowali .ia na Łyczakowskim Cmentarzu 
we Lwowie. Jej przynależność jednak do Kościoła 
była formalna mimo żarliwej wiary i głębokiego hu
manizmu chrześcijańskiego, który przepaja całą jej 
twórczość.

Szukała ona bezpośredniego kontaktu z Bogiem i ce
niła indywidualne przeżycia religijne. Określiła to 
pieknie w  jednym ze swoich wierszy mówiąc:
,.Kto na wieczne wszedł rozłogi,
Kogo światło zórz przenika,
Ten nie będzie pytać drogi 
U ziemskiego przewodnika.
Ten nie będzie pytać drogi.
TT aniołów, Serafinów 
Ale wejdzie w Ojca progi 
Jako jeden z Bożych synów.

Dlatego Konopnicka w swym życiu unikała „ziem
skich przewodników”, którzy z carem i dworem byli 
w odwiecznym sojuszu, a lud pokory i posłuszeństwa 
uczyli.

I tu  bez przesady można powiedzieć, że wszystko, 
co było wielkie w  Polsce, co było mocnymi węzłami 
związane z narodem, nie było w  swej istocie rzym
skie ani papieskie. Bo Watykan i Polska to jakaś kon- 
tradykcja odwieczna i nikt obiektywny nie może temu 
zaprzeczyć.

Dziś w  pięćdziesiątą rocznicę jej zgonu czoła nasze 
schylamy przed wielką poetką, człowiekiem i Polką. 
Żyje wśród nas w miłości do Ojczyzny i ludu zaklę
tej w swojej poezji.

Czytają ją starsi i dzieci w  jasnych szkołach sto
licy, domach kultury i w  chłopskich izbach od K arpat 
aż do Bałtyku. I nie tylko czytają, śpiewają w różnych 
okresach naszej historii „Nie damy ziemi, skąd nasz 
ród”... My zaś, wyznawcy Kościoła Polsko-Katolickie- 
go, nie tylko zgodnie z jej wezwaniem „nie damy po- 
grześć mowy”, ale co więcej, mowę tę  wynieśliśmy 
na ołtarz czyniąc ją łącznikiem między Bogiem a lu 
dem.
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KS. JÓZEF KWOLEK

W SPOM NIENIE O MARII KONOPNICKIEJ

Lwów tak  pięknie opisany w jednej z książek Pa- 
randowskiego był zawsze, a w pierwszych dziesiątkach 
XX w. szczególnie, miastem wysokiej i żywej kultury, 
intensywnego życia literackiego i patriotycznego.

Przy ulicy Zielonej, na górze Jacka w 500-lecie 
zwycięstwa nad Krzyżakami wybudowali lwowianie 
bursę, zwaną Grunwaldzką. Tam zamieszkiwała i 
kształciła się niezamożna młodzież chłopska i robotni
cza. Wśród licznych wychowanków bursy byłem i ja. 
Tam też zaprzyjaźniłem się z ubogim, cierpiącym na 
oczy, chłopcem, który często opowiadał m i o swojej 
opiekunce — jak się później okazało — Marii Konop
nickiej. Młodzież znała i ceniła popularną już wówczas 
poetkę. Jej poezje pełne światłych postępowych m y
śli, pełne współczucia dla smutnej i poniżającej doli 
prostego człowieka były przez nas, synów najczęściej 
takich właśnie prostych ludzi, wysoko cenione i roz
chwytywane na równi z książkami Sienkiewicza.

Pewnego razu, a było to w czasie rekreacji, przybyły 
do bursy dwie starsze ubrane w czarne kostiumy pa
nie. Kiedy zbliżyły się do mego kolegi, nie trudno by
ło domyślić się, że jedna z nich — to właśnie jego 
opiekunka. Siedząc w pobliżu przypatrywałem się jej 
twarzy: czoło wysokie, spojrzenie pełne łagodności i 
dobroci. W tem Konopnicka odwróciła się do mnie i 
wszczęła rozmowę. Serdecznie i z życzliwością wypy
tywała mnie skąd pochodzę, jak się uczę. W rozmowie 
okazała się równie miła i bezpośrednia: narzekała na 
niezbyt dobre samopoczucie, opowiadała o swojej ku

racji w sanatorium Kisielki, wyrażała nadzieję, że wo
bec doskonałej opieki lekarskiej szybko powróci do 
zdrowia.

Spotkanie to pozostawiło we mnie niezatarte w ra
żenie.

Toteż wieść, która dotarła do nas 8 października 
1910 r. o śmierci M arii Konopnickiej, właśnie w Sa
natorium Kisielki, z którego miała nadzieję wyjść 
zdrowa, zaskoczyła nas.

Oto przestało bić serce wielkiej poetki, która tak 
umiłowała „lud siermiężny”. Zwłoki jej wystawiono 
w kościele O. O. Bernardynów, aby umożliwić licznym 
rzeszom lwowian złożenie hołdu umiłowanej przez na
ród — poetce. Młodzież szkół lwowskich aby dać do
wód miłości i szacunku autorce „Przed sądem” wzdłuż 
trasy konduktu żałobnego zaciągnęła w artę honorową.

Wiele komentarzy wywołał sam pogrzeb poetki. Za
stanawiano się bowiem kto poprowadzi kondukt ża
łobny jako, że Konopnicka znana była ze swej nie
chęci do Kościoła rzymskokatolickiego. Sam pogrzeb 
trudno wprost opisać. Nieprzeliczone tłumy, wieńce, 
orkiestry, chóry, całe rzesze młodzieży, delegacje na
wet zza granicy — wszystko to świadczyło o wielkiej 
miłości, jaką naród polski darzył swoją wielką pie
śniarkę. Przez kilka godzin żałobny kondukt przesu
wał się uiićami Lwowa w  kierunku cmentarza Ły
czakowskiego. Tysiące wieńców i kwiatów złożono na 
grobie Tej, która tyle pięknych kwiatów do wieńca 
naszej poezji dorzuciła.

TOLERANCJA RELIGIJNA
JAN LIPECKI

Przedmiotem naszych rozważań jest tolerancja re
ligijna, tj. znoszenie, pobłażanie w zakresie wiary, go
dzenie się z odmiennie wierzącymi, odmiennie prak
tykującymi wyznawcami jakiejkolwiek religii, a także 
z bezwyznaniowcami.

Źródłem nietolerancji jest nade wszystko pretensja 
danej religii do posiadania bezwzględnej i jedynie 
rzetelnej prawdy boskiej. Sprawcą nietolerancji jest 
fanatyzm, tj. wybujała gorliwość wyznaniowa, pod
porządkowująca całokształt życia pewnej - doktrynie 
religijnej i walcząca do upadłego o jej urzeczywist
nienie.

„Pomimo wielu starań — słowa J. St. Milla — jest 
nietolerancja jeszcze teraz tak naturalną u ludzi, iż 
wolność religijna mało gdzie praktycznie przeprowa
dzoną została, wyjąwszy tam, gdzie przeważał szalę 
ciężar obojętności religijnej, tak  niemiło niepokojonej 
kłótniami teologicznymi... Gdzie religijne uczucie wię
kszości jest czyste jeszcze i silne, tam nie o wiele 
osłabły żądania, aby mu wszyscy ulegali”.

Tolerancja jako zasada i podstawa życia religijnego, 
moralnego i społecznego jest wytworem zaawansowa
nego rozwoju kultury i należy do wielkich zdobyczy 
nowoczesności, ściśle biorąc ostatnich dwóch wie
ków.

Wyraźnym brakiem kultury w tej dziedzinie odzna
czał się starożytny Izrael, który nie znał tolerancji 
dla obcych bogów i ich czcicieli. Swoistym fanatyz
mem tchnie Stary Testament, gdzie pełno wezwań do 
niszczenia bałwochwalstwa. W rozproszeniu Żydzi sa
mi stali się z kolei obiektem prześladowań, cierpień 
w państwie rzymskim do IV wieku, potem uciskani 
przez panujące wyznanie chrześcijańskie, jako „bo- 
gobójcy” i zepchnięci do getta.

Imperium rzymskie było zasadniczo tolerancyjne wo
bec prawie wszystkich religii, tylko nieliczne kulty 
rozwiązłe i gallicka religia druidów podlegały zaka
zowi. Chrześcijanie nawet chętnie przyjmowali reli- 
gię ludów podbitych. Chrześcijaństwo okazywało pań
stwu zrazu lojalność i gdzieś do końca I wieku n.e.
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było dopuszczoną religią jako sekta żydowska. Uznane 
za samodzielne wyznanie, stało się karalne wskutek 
odrzucenia kultu cesarzy i bóstw państwowych, wy
jęte spod prawa, ale jeszcze nie tępione systematycz
nie. Dopiero w  okresie 250—313 r. podjęto planowe 
próby wyniszczenia chrześcijaństwa krwawymi prze
śladowaniami, gdy przedtem wytaczano jednostkom 
procesy, kończące się sporadycznie męczeństwem. Roz
strzygająca walka między chrześcijaństwem a pań
stwem rzymskim za Dioklecjana i jego następców, 
mimo użycia wszystkich środków okrucieństwa i prze
mocy, skończyła się w 313 r. przyznaniem nieograni
czonej wolności religijnej reskryptem mediolańskim 
Konstantyna Wielkiego.

W ciągu dwóch pokoleń stało się teraz chrześcijań
stwo z religii dozwolonej wyznaniem uprzywilejowa
nym, ostatecznie zaś jedynie uprawnionym: Kościołem 
państwowym. Oznaczało to wyrok zagłady na kulty 
pogańskie. W przeciwieństwie bowiem do wielobóstwa 
nie chciała w iara w jednego Boga ścierpieć obok sie
bie żadnej innej religii. Chrześcijaństwo katakum - 
bowe domagające się dwa wieki tolerancji dla siebie, 
stało się nietolerancyjne jako wyznanie panujące. Rok 
380 przyniósł koniec wolności religijnej. Odtąd pogań
stwo i herezja stały się przestępstwami w oczach 
państwa. Kościół państwowy wziął się do tępienia 
wszystkiego, czego sam nie zagarnął. Kodeksy prawa. 
Teodozjusza i Justyniana dały mu pod tym względem 
pełną egzekutywę ramienia świeckiego. Dobry obywa
tel musiał być prawowiernym chrześcijaninem.

Logiczny to zresztą bieg rzeczy: albo jednolity ko
ściół państwowy z wyłączeniem tolerancji państwa, 
albo znoszenie większej czy mniejszej liczby rozma
itych społeczności religijnych na prawach wolnego 
współzawodnictwa wyznań.

Zasadnicza nietolerancja wobec każdego zjawiska z 
nim sprzecznego należy odtąd do istoty Kościoła ka
tolickiego. Wycia sanie praktycznych wniosków z ta 
kiej postawy zależy jednak przede wszystkim od tego. 
iak dalece solidaryzuje sie z nia państwo i o ile udzie
li wyrokom kościelnym świeckiego ramienia do wy
konania.

Systematykiem nietolerancji religijnej i głównym 
winowajca teorii prześladowań za przekonania reli
gijne stał sie największy z zachodnich ojców kościoła. 
Augustyn. Opierał sie tu zarówno na konsekwenciach 
doktryny o wyłączności zbawienia przez widzialny 
Kościół, jak na przykładzie gwałcenia sumień w Sta
rym Testamencie, jak wreszcie na słowach u ew. 
Łuk. 14,23: „Wyjdź na drogi i miedzy opłotki i przy
muś weiść, aby był napełniony dom m ój”. Z przy
powieści Jezusa o natarczywym ściąganiu na ucztę w 
królestwie Bożym, uczynił Augustyn coś w rodzaju 
instrukcji policyjnej. W polemice z donatystami i pe- 
lagianami rozwinął całv sposób argumentacji przeciw 
jakieikolwiek tolerancji, apelował wręcz do środków 
gwałtownych i znalazł niestety posłuch.
• Gdy prawo rzymskie i bizantyńskie zaliczało he
rezję do zbrodni, średniowiecze romańskie i germań
skie nie znało aż do schyłku X II wieku państwowych 
kar za herezję, która czekała klatwa lub zamkniecie 
w  klasztorze, jeśli chodziło o osobę duchowną. We 
Francii i Niemczech wytworzył sie ludowy zwvczaj 
palenia heretyków, potępiany zrazu przez Kościół. 
Wzrost ruchu albigensów (katarów) skłonił papiestwo 
do nalegania, by władza świecka karała od siebie he
rezje, co też nastapiło prawnie dekretem cesarskim 
w  Italii i Aragonii. K rucjata przeciw albigensom w 
pierwszym trzydziestoleciu X III w. zostawiła na ,.pa- 
m iatke” po sobie stały trybunał przeciw herezji, w 
postaci inkwizycji od 1232 r., pod bezpośrednim nad
zorem papieskim i pod zarządem nowego zakonu do
minikanów. Francja i Niemcy wprowadziły teraz kare 
śmierci za herezję, inkwizycja urzędowała nade wszy
stko w południowej Francji i w północnej Hiszpanii, 
dotarła także do Niemiec i Austrii, a nawet spora
dycznie do Polski. Oprócz herezji podciągnięto pod 
kategorie przestępstw karanych stosem — czarownic- 
two. Każdy odstępca traktowany był jako przestępca.

W dziejach nietolerancji i okrucieństwa „religijnego” 
zajmuje typowo średniowieczna instytucja inkwizycii 
najczarniejszą kartę. Pochłonęła miliony ofiar. *) W 
imię Chrystusa, dla ochrony wiary, z błogosławień

stwem papieskim dokonano mordów, wobec rozmiaru 
których i ilości ofiar bledną najkrwawsze prześlado
wania za cezarów rzymskich. Inkwizytorowie byli 
pełnomocnikami papieskimi, urząd ich uchodził za 
„święty”. Państwo, zwłaszcza hiszpańskie, spełniło 
przez wykonywanie wyroków inkwizycji rolę kata w 
ręku papieża. Dwaj „wielcy” inkwizytorzy: P iotr Ar- 
bues i papież Pius V zostali kanonizowani, a przez 
to inkwizycja otoczona blaskiem świętości i zasługi 
przed Bogiem. Najgorliwsi klerykali jeszcze dziś bło
gosławią krwawym płomieniom stosów i widzą w nich 
ochronę czystości wiary. Sam Tomasz z Akwinu uczył, 
że heretyka unika się najlepiej przez zgładzenie go 
ze świata. Ortodoksja dopuszcza godziwość stosowania 
siły dla ochrony prawowierności.

W średniowieczu nie było w ogóle tolerancji, gdyż 
państwo i Kościół zgodnie tępiły wszelkich odszcze- 
pieńców od ortodoksji, a już w XI wieku utożsamiono 
chrześcijaństwo z rzymskim katolicyzmem. Odpadnię
cie od Kościoła było najcięższym przestępstwem k ar
nym. Utrzymanie jedności wiary, równające się uświę
ceniu nietolerancji, pozostaje znamieniem kultury 
średniowiecznej. Katolicyzm niszczył gruntownie nie 
tylko wolność religijną, ale i wolność religijnych prze
konań. Okrucieństwo religijne upraw iał ze specjal
nym zamiłowaniem, a oskarżony — umywał ręce ze 
słowami Piłata z św. Mat. 27,24. Jeśli zaś gdzie to 
tutaj, przy sądzie historii nad inkwizycją przypomnieć 
należy wezwanie poety: „O rękę karaj, nie ślepy 
miecz!” Państwo bowiem słuchało wtedy niestety śle
po Kościoła.

Nadeszła epoka Reformacji. Wśród potępionych tez 
Lutra znajdowało się zdanie kwalifikujące palenie he
retyków jako czyn niechrześcijański, Rzym po staremu 
nie znał pobłażania dla buntujących się poddanych 
i gdyby mógł, zgotowałby Lutrowi — los Husa. Prze
szkodziła władza świecka: książęta odmówili egzeku
cji Wormaekiego edyktu cesarskiego przeciw „here- 
zjarsze”.

Średniowieczna nietolerancja zaraziła jednakże 
i pierwotny protestantyzm, tkwiła zresztą konsekw en
tnie w samej ówczesnej idei Kościoła, jako wyłącznego 
przewodnika zbawienia. Nawet tak  łagodny teolog, jak 
Melanchton, podzielał dowodzenie Tomasza z Akwi
nu, że heretycy mogą być sprawiedliwie uśmiercani. 
Spalenie Serweda w Genewie spotkało się z aprobatą 
większości przywódców protestantyzmu.

Wiek XVI ma do zanotowania dwa wielkie osiągnię
cia na polu tolerancji: „Konfederacją W arszawską” 
czyli „Pax dissidentium” z 1573 r., oraz edykt nan- 
tejski z 1598 r.

Konfederacja Warszawska powstała w pierwszym 
bezkrólewiu polskim z obawy wybuchu wojny religij
nej i oznaczała zasadnicze równouprawnienie 3 zunio- 
wanych aktem Zgody Sandomierskiej wyznań protes
tanckich (luterskiego, kalwińskiego i Braci Czeskich) 
z rzymskokatolickim. Mimo opozycji episkopatu król 
Henryk Walezy m usiał pierwszy zaprzysiąc ten pokój 
wyznaniowy. Fakt bez analogii w Europie doby Re
formacji!

Exhugonota król Henryk IV Burbon edyktem nan- 
tejskim zapewnił ograniczoną tolerancję i równou
prawnienie obywatelskie zwolennikom Kalwina, stano
wiącym ósmą część narodu francuskiego.

Swoboda dla pewnych wyznań była czasowa i przy
wiązana do pewnych miejsc i terytoriów. Jednostka 
pod względem religijnym nie miała wolności, korzy
stały z niej tylko większe, zorganizowane społeczności 
kościelne.

Pierwotny protestantyzm nie prżyniósł co prawda 
od razu wolności myśli i sumienia, owszem reform a
torzy wielcy i mali stali się wrogami tolerancji i swo
body religijnej. Wiernymi uczniami Augustyna i To
masza z Akwinu byli pod tym względem zwłaszcza te 
ologowie reformowani z Kalwinem i Bezą na czele. 
Zarówno teoria, jak praktyka wieku Reformacji była 
nietolerancyjna, pojęcie wolności sumienia pozostało 
mu obce.

A jednak Reformacja stała się punktem  wyjścia no
wożytnej tolerancji przez swoje nowe pojęcie państwa, 
przez próby porozumienia między poszczególnymi w y
znaniami protestanckimi i przez ewangelicki ideał 
osobowości.
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Z przewagi religijnego indywidualizmu i racjona
lizmu wyrosła tolerancja wyznaniowa. Postulat jej 
urzeczywistniała pierwsza Anglia dzięki Cromwellowi. 
Odtąd dopiero wyrosło przeświadczenie, że protestan
tyzm i tolerancja należą nierozdzielnie do siebie.

Po raz pierwszy w Europie zapanowała tam  wtedy 
wolność religijna dla wszystkich wyznań z wyjątkiem 
katolików i antytrynitarzy, połączona z ogólnym roz
działem Kościoła i państwa. Jedno pokolenie później 
parlam ent angielski zatwierdził ustawą o tolerancji 
i wolności sumienia w  zakresie przyjętym za Crom
wella. Równocześnie katolicka Francja zniosła swo
body dla hugenotów i straszliwie prześladowała tych 
nieszczęśliwców, wzbraniając im nawet opuszczenia 
kraju.

Mała rzeczpospolita Rhode Island w  północnej 
Ameryce, założona przez baptystę pierwsza kolonia 
protestancka na drugiej półkuli, zapewniła swym 
mieszkańcom pełną wolność religijną (1636). Większe 
znaczenie miało urzeczywistnienie tolerancji w stanie 
Pennsylwania • (ze stolicą Filadelfią), założonym przez 
kwakra, gdzie zapanowała również zupełna wolność 
wszystkich chrześcijańskich wyznań, także katolickie
go.

W XVII wieku najwiecej tolerancji okazywała 
oświecona kalwińska Holandia. Dzięki rozluźnieniu 
ortodoksyjnego poiecia Kościoła, państwo zdobyło tam 
przewage nad Kościołem i tolerowało innowierców w 
ramach kultu prywatnego. Udzieliło schronienia wol- 
nomyślnym filozofom, a nawet umożliwiło katolikom 
zawieranie ślubów cywilnych, by nie musieli teeo czy
nić przed duchownymi protestanckimi, co od 1656 r. 
obowiązywało w całych Niderlandach.

Naiwpływowszym w  całym stuleciu boiownikiem li
terackim tolerancji był „ojciec empiryzmu” Locke. 
Wedle niego, wszystkie wyznania chrześcijańskie po
winny być równouprawnione obywatelsko prócz kato
lickiego i ateizmu. Jeg<j, „Listy o tolerancji” ukazały 
się w  1684 r.

Dzielnymi rzecznikami tolerancii byli w  owych cza
sach antytrynitarze, baptyści i kwakrzy. Z Polaków 
zasłużył sie tu  naibardziej działacz i pisarz Braci Pol
skich ') Samuel Przypkowski. Całe życie domagał sie 
on wolności myśli religijnej i swobody wierzenia, ko
nieczność tolerancii relisiinej coraz to nowymi uza
sadniał argumentami. Wedle niego wolność religijna 
ustala i podtrzymuje wolność polityczna, miłość i to- 
lerancia sa jedvna pewna podstawą boffoboiności i 
świątobliwości, bez tolerancji nie ma niezależnego z- 
woiu żvcia duchowego. Za granice tolerancii uważał 
Przypkowski jedynie wiarę w Boga i w nieśmiertel
ność duszy, oraz przestrzeganie miłości bliźniego.

Wielki poeta purvtanizmu Milton bronił tolerancji 
dla wszystkich z wyjątkiem katolików, z hasłem tole
rancii powszechnej wystąpił pierwszy w 1637 r. rek
tor Akademii rakowskiei Jan Crell.

Apologeci katoliccy starają sie dowieść, że nie pro
testantyzm, lecz zbieg okoliczności, interesy gospodar
cze. teoria prawa natury, odnowienie humanistycznej 
nauki o państwie i odżycie liberalnej dążności Rene
sansu, wreszcie wzrost racionalizmu sprowadziły zwy
cięstwo tolerancii. Tymczasem tolerancja jest w  grun
cie rzeczy normalnym wynikiem myśli protestanckie! 
iako bezpośrednie, logiczne i nieuniknione następstwo 
kierowania się w  religii własnym sadem. Indywidual
na swoboda w iary i subiektywna swoboda sumienia 
musiały doprowadzić do tolerancji. Protestanckie 
państwo utorowało drogę zasadzie równości wobec 
prawa bez względu na wyznanie, umożliwiło próby 
pogodzenia wolności sumienia z iednościa wiary, zno
siło katolickie mniejszości, złagodziło praktyki wobec 
innowierców. Zwycięska opozycja przeciw średnio
wiecznej teokracji kościelnej wywalczyła religiine 
równouprawnienie, czyli w arunki dla tolerancji, któ
rej ważnymi etapami są pokój augsburski (1555) i po
kój westfalski (1648).

Ostatnia kara śmierci na stosie za herezję spotkała 
filozofa hiszpańskiego K ajetana Ripolla w Walencji 
1826 r.

Nowoczesna tolerancja jest owocem zeświecczenia 
tych dziedzin życia, które graniczą z religią, wzglę

dnie jej podlegały. Gdziekolwiek panuje zupełna wol
ność obywatelska, obejmuje ona też wolność sumie
nia i na odwrót. Liberalizm stłumił ostatecznie prze- 
śladc>wania za przekonania. W państwach katolickich 
dopiero rewolucje wywalczyły tolerancję.

Na średniowiecznym stanowisku nietolerancji wy
trw ał tylko największy w dziejach winowajca prze
śladowań za wiarę: Kościół rzymskokatolicki, w y
nosząc na ołtarze „świętych” inkwizytorów: Piotra 
Arbuesa i papieża Piusa V, potępiając wolność sumie
nia encykliką „Mirari vos” Grzegorza XVI (1832), jako 
zarazę i powtórnie w „Syllabusie” Piusa IX (1864) *). 
Rozróżnia on czworaką tolerancję: 1) teoretyczno-do
gmatyczną, 2) prywatno-praktyczną, 3) publiczno-koś- 
cielną, 4) publiczno-państwową. Na pierwszą, tj. 
uznanie każdej religi za dobrą, nigdy się nie godzi, 
herezję i schizmę zwalcza wszelkimi środkami. Tole
rancję polityczną, czyli zezwolenie władzy świeckiej 
na istnienie różnych wyznań w obrębie państwa na
leży teoretycznie potępić..., w praktyce wolno ją zno
sić dla uniknięcia większego zła — orzeka rzymskie 
prawo kanoniczne. Wolności wierzeń stawiał katoli
cyzm zawsze wszelkie możliwe przeszkody i kongre
gacje papieską inkwizycji do dziś utrzymał, jako pa
miątkę tego co ona znaczyła niegdyś, gdy ją wspierało 
ram ię świeckie.

Bardzo wymowne i symboliczne jest zachowanie 
się papiestwa wobec odsłonięcia na placu kaźni po
mnika ofiary rzymskiej inkwizycji, Giordana Bruno, 
w 1889 r. Fundatorów i uczestników odsłonięcia spot
kała wielka klątwa, a baron Pastor w swej „Geschi- 
chte der Papste” (tom XI, str. 466) usprawiedliwił 
całkowicie spalenie heretyckiego filozofa. Natomiast 
kalwini genewscy wznieśli pomnik ekspiacyjny Ser- 
wedowi w 1903 r. ku dumie całego świata protestan
ckiego, przyznającego się do błędu Kalwina. Oto róż
nica dwóch światów i dwóch kultur.

Katolicy tam, gdzie stanowią mniejszość, np. w 
Niemczech, Anglii, czy Holandii, żądają dla siebie 
maksimum tolerancji. Tam natomiast, gdzie sami rzą
dzili, względnie rządzą, np. w  Hiszpanii, lub w pań
stwie kościelnym, uciskają innowierców.

„Znana rzecz, iż wszystkie religijne ugrupowania 
są tak długo liberalne i domagają się dopóty toleran
cji, póki znajdują się w  opozycji, uciskane przez rzą
dzący obóz. Przyszedłszy do władzy, tracą liberalizm 
bez śladu i zachowują się jeszcze bardziej nietoleran- 
cyjnie, niż ich poprzednicy” (E. Hartmann).

U nas w  Polsce byliśmy także pod tym  względem 
przed ostatnią wojną na najlepszej drodze do stania 
się znów Hiszpanią północy. Wszak ogólnokrajowy ka
tolicki zjazd Skargowski we wrześniu 1936 r. uchwa
lił w  Warszawie jako pierwszy swój postulat pod pro
tektoratem  sanacyjnego rządu: „Żądamy ustawowego 
uznania katolicyzmu za religię panującą i państwową 
w Polsce”. A równouprawnienie wyznań nazwał je
zuicki „Przegląd Powszechny” w  1937 r. „potworną 
zmorą zbankrutowanego liberalizmu”. Przypominamy, 
że Francja od 1830 r. nie ma religii państwowej, a 
z naszych sąsiadów wprowadziła ją jedna Rumunia.

Największe niebezpieczeństwo grozi . tolerancji 
ze wzrostem Kościoła Katolickiego i jego wpływów 
politycznych. Innowiercy są wszak dlań zawsze i 
wszędzie tylko pogardzanymi „sekciarzami”. Kłania 
się im i rozmawia dopiero wtedy, gdy ich potrzebuje.

Żadne też wyznanie chrześcijańskie nie m a na su
mieniu tylu ofiar nienawiści wyznaniowej, z całą p re
m edytacją podsycanej, jak katolickie. Stałą metodą 
kleru było podburzanie przeciw innowiercom rozfana- 
tyzowanych tłumów. Dzieje kontrreform acji pokazują 
opłakane tego skutki, również u nas w Polsce za 
Wazów i za Sasów.

W przeciwieństwie do tego nowego średniowiecza, 
„rozpatrywana pod kątem wieczności była reformacja 
przecież ruchem ku wolności. Droga do nowożytnej 
tolerancji prowadzi przez W ittenbergę i Genewę” 
(prof. Volker).

Można przyznać, że dopiero protestantyzm urzeczy
wistnił w  łonie chrześcijaństwa pełne równoupraw
nienie wyznań. Jego wszak dziełem jest ruch ekume
niczny, czyli pobratymstwo kościołów.
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*) Jeden Torąuemada posłał na stos 8 tysięcy, 
storturował i zrujnował około 100 tysięcy ludzi.

*) Potępia tezę 77: „W naszych czasach nie ucho
dzi już by religię katolicką uważano ża jedyną reli- 
gię państwową, z wyłączeniem wszystkich innych wy
znań”.

x) Zob. też świeżo spolszczony trak ta t Jana Crel- 
la: „O wolności sumienia” i studium Z. Ogonowskiego: 
„Z zagadnień tolerancji w  Polsce XVII wieku”.

OD REDAKCJI

Zamieszczając powyższy artykuł o tolerancji reli
gijnej, pragniemy podjąć krótką polemikę z Autorem 
Jak  z całej treści artykułu  wynika, źródłem fanatyz
mu i nietolerancji religijnej jest sama w iara: im ona 
'jest bardziej silna i żywa (z cytatu S. Milla), tym 
żywszy i gwałtowniejszy rodzi fanatyzm; na innym 
miejscu Autor apodyktycznie twierdzi, że fanatyzm 
należy do istoty religii katolickiej... Twierdzenia po
wyższe wydają nam się zbyt powierzchowne i ńiało 
pogłębione. Stanowczo trudno się zgodzić, żeby w 
samej wierze, w samej religii tkwiły korzenie fana
tyzmu. Naszym zdaniem przyczyn fanatyzmu trzeba 
szukać poza religią, w  czynnikach zewnętrznych: po
litycznych, ekonomicznych naw et psychologicznych. 
Przede wszystkim odważnie należy stwierdzić, że fa
natyzm i nietolerancję zaszczepili i podsycali w pierw 
szym rzędzie sami duchowni, a czynili to najczęściej 
z pobudek w/w: „dla chleba”, dla zaspokojenia swych 
ambicji, pychy itp. Istotą chrześcijańskiej religii jest 
miłość ogarniająca wszystkich, zapoznana przez sa
mych głosicieli Ewangelii. Najczęściej na dnie fana
tyzmu i nietolerancji, jako jego głęboka, zamaskowa
na sprężyna, leży najzwyklejsza walka o byt, p ra 
gnienie władzy, które każą przywódcom rozmaitych 
wyznań, i ich kapłanom podsycać ogień nienawiści do 
innych, dyskredytować w  oczach swych wyznawców

nową wiarę. Fanatyzm jest czymś akcydentalnym w 
stosunku do religii. Zaznaczyć też wypada, że fana
tyzm spotykamy nie tylko w  religii lecz i w ruchach 
społecznych i  politycznych. Nie należy również mie
szać pojęć, co daje się zauważyć w  artykule o tole
rancji. Pragnienie propagowania swej ideologii wy
znaniowej, apostolstwo i misja, chęć, by moje 
przekonania stały się przekonaniem wielu ludzi, jest 
czymś najnaturalniejszym  pod słońcem i nie można 
tego utożsamiać z fanatyzmem i nietolerancją.

„Prześladowanie Żydów przez chrześcijan było wy
nikiem fanatyzmu religijnego” — oto pogląd, naszym 
zdaniem, znów uproszczony. Przyczyny częstych prze
śladowań i pogromów Żydów były najróżnorodniejsze, 
często i sami prześladowani nie małą ponosili winę. Re
ligia stanowiła i w tym wypadku raczej jakiś uboczny 
motyw, a nie istotny powód prześladowań.

Czy religia pogańska przegrała dlatego tylko, że 
chrześcijaństwo po „reskrypcie Konstantyna W.” stało 
się religią państwową? Niewątpliwie, związanie się 
chrześcijaństwa z państwem dopomogło do zwycię
stwa. Jednakże najgłębszy powód upadku pogaństwa 
tkwił w samym pogaństwie, które się przeżyło; z wie- 
lobóstwa, pojmowanego na sposób antropomorficzny 
żartowali sami Rzymianie, Grecy, moralność upadła 
nisko, a religia nie miała siły wewnętrznej by ją 
wydźwignąć z upadku. Chrześcijaństwo było tym za
czynem ewangelicznym, fermentującym ku nowemu 
porządkowi moralnemu; zwyciężyło ono przede wszy
stkim siłą swego przykładu, mocą Bożą i mocą zdro
wej, nieskażonej etyki. Chrześcijaństwo dawało ów
czesnemu człowiekowi odpowiedź na szereg dręczonych 
go problemów, naukę życia, bytu i nieśmiertelności. 
Oto kilka uwag, skreślonych w tym  celu, aby spro
wokować dyskusję wśród Czytelników na tem at przy
czyn i źródeł fanatyzm u religijnego. Mamy też nadzie
ję, że sam Autor, znany z głębokiego wykształcenia i 
erudycji, podejmie jeszcze powyższy temat, gruntow
niej go przemyśli, pogłębi i napisze do „Posłannic
tw a”.

DO 
WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW „RODZINY”  

i „ P O S Ł A Ń  N I C T WA ”  Z A  G R A N I C Ą

Miesięcznik „POSŁANNICTWO”  i Tygodnik „RODZINA”
we w s z y s t k i c h  krajach świata z a m a w i a ć  można za pośrednictwem

P rzedsięb iorstw a Eksportu i Im portu „RUCH”
W arszaira, ul. Wilcza 46 

Na żqdanie wysyła się egzemplarze okazowe i udziela wszelkich informacji
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JAROSŁAW  KLEMENT

A L T R U I Z M  

I  E G O I Z M
Od Redakcji

Autor poniższego artykułu  — młody socjolog łączy 
etykę z hipotezą ewolucjonizmu antropologicznego. 
W tym  świetle instynkty społeczne, których w ynikiem  
jest altruizm i egoizm utrwaliły się w naturze ludz
kiej na skutek konieczności współżycia w gromadzie. 
Z  tą postawą naukową autora zgodzić się nie możemy. 
Zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej człowiek 
jest stworzeniem towarzyskim, społecznym (animal 
sociale) ze swej natury, którą otrzymał od Boga. Na
tura człowieka przez grzech została skażona i dlatego 
obok altruizmu pojawił się w  jego psychice — egoizm. 
Mimo tej obiekcji zgodziliśmy się na druk artykułu, 
gdyż moralność chrześcijańska opiera się nie' tylko 
na prawie Bożym pozytywnym, ale i na prawie natu
ralnym; a więc warto zapoznać się róumież z biolo
gicznymi m otywami postępowania etycznego.

* *

Życie społeczne, znane już światu zwierzęcemu, nie 
jest, jak to niegdyś sądzono, wynikiem „umowy”, 
świadomym, wyrozumowanym uznaniem korzyści stąd 
płynących, lecz jest instynktem. Myśl tę rozwinął 
szczegółowo Darwin na podstawie swojej teorii se
lekcji: Wzajemna obrona i zdobywanie środków do
życia, współdziałanie w gromadzie, okazywały się dla 
niektórych gatunków istot żywych nader korzystne. 
Toteż tam, gdzie czynniki te ujawniły się przypadko
wo. gatunek zyskiwał przewagę i byt jego był lepiej 
zabezpieczony. Drogą kolejnego doboru naturalnego 
współżycie gromadne utrwaliło się w końcu jako in
stynkty społeczne.

Pod mianem „instynkty społeczne” rozumiemy n a 
stępujące dyspozycje o charakterze instynktu tkwiące 
w psychice człowieka, jako dziedzictwo rozwoju ga
tunkowego: 1) instynkt stadny czyli towarzyski,
2) sympatie czyli współdoznawanie, 31 pomoc wza
jemną czyli solidarność, 4) wrażliwość na pochwałę 
i naganę.

Instynkt towarzyski przejawia się u człowieka jako 
dyspozycja do odczuwania przyjemności w obcowaniu 
i współżyciu z innymi ludźmi. Już dzieci znajdują 
wielką przyjemność w zabawach ze swoimi rówieśni
kami, a zupełna samotność jest dla człowieka doro
słego wręcz nie do zniesienia (długotrwałe zamknięcie 
w odosobnionej celi więziennej należy do najcięższych 
kar). Mizantropia jest zjawiskiem rzadkim i jest nie
wątpliwie patologią, zboczeniem od naturalnej skłon
ności człowieka.

Przez sympatię ro7umiemy komunię uczuć i wrażeń 
zmysłowych, pozwala ja cą na wzajemne branie udziału 
w  swych doznaniach. Z sympatia mamy do czynienK 
gdy smutkiem reagujemy na czyjś smutek, a radościa 
na czyjaś radość; gdy widząc, że ktoś zamierza sie 
na kogoś, uchylamy się sami przed ciosem, jak gdyb'' 
to uderzenie miało w nas ugodzić, a nawfet gdy krzy
wimy się, widząc bliźniego jedzącego cytrynę. Rów
nież w sympatii człowiek znajduje dużą przyjemność. 
Mimo iż znamy już np. jakąś książkę, odczytanie jej 
po raz drugi może się stać dla nas na nowo atrakcyjne, 
gdy czytamy ją komuś i możemy przeżywać ja z kimś 
wspólnie. Gdy opowiadamy dowcipy, chcemy by inni 
również się z nich śmiali i przykro nam, jeśli nie 
natrafiam y na oddźwięk. To upodobanie we współdo- 
znawaniu tłumaczy rozwijanie się w nas tzw. cnót 
miękkich (współczucia, miłosierdzia itp,), a także cnót

opartych na powściągach. Opanowywujemy mianowi
cie takie uczucia, które nie mogą liczyć na silny 
rezonans u innych; np. głód albo apetyt płciowy bywa 
w swoich ekspresjach opanowywany, jako doznanie 
wywołane przez bodźce organiczne czysto prywatne, 
a więc nie mogące bardzo liczyć na szeroką sympa
tię; takie uczucia jak gniew i nienawiść ujawniamy 
w  postaci przyćmionej, gdyż podświadomie zdajemy 
sobie sprawę, że są to uczucia niepożądane, a więc 
także nie mogące liczyć na silny rezonans u bliźnich. 
Na zjawisko, że pozwalamy sobie na swobodne w yra
żanie swej radości, a wstydzimy się folgować łzom, 
ma również wpływ fakt, że ludzkie ubieganie się o po
wodzenie jest w  dużej mierze ubieganiem się właśnie
o rezonans uczuciowy.

Z drugiej strony jednak współdoznawanie w cierpie
niu uchodzi za bardziej rozpowszechnione od współ- 
doznawania w  radości. W języku polskim świadczy
0 tym samo znaczenie słowa „współczucie”, które nie
zależnie od swej etymologii oznacza tylko współdo
znawanie w cierpieniu. Przyczyn tej asymetrii uczuć 
należy szukać w specyficznych właściwościach psycho
fizycznych organizmu ludzkiego: cały prawie orga
nizm jest wrażliwy na ból, podczas gdy tylko rozkosz 
płciowa ma swoją lokalizację w postaci stref eroge- 
nicznych. Ponadto współcierpienie, zdaniem niektórych 
badaczy, bywa przeżywane intensywniej, bo ułatwia ie 
egoistyczna myśl „dobrze, że nie ja ”, podczas gdy 
współradość bywa hamowana przez egoistyczną do
mieszkę zazdrości.

Sympatia jest przede wszystkim uczuciem wyobra
żeniowym. tj. wywoływanym nie bezpośrednio przez 
wyobrażenia odtwórcze, gdyż współdoznawać możemy 
tylko w tych uczuciach, które znamy z naszych wła- 
snvch doświadczeń. Toteż dzieci, które m aja mało 
doświadczeń życiowych, nie współczuia wcale lub 
współczuia w sposób niewyraźny w troskach osób do
rosłych. Im współżycie z innvmi osobnikami jest bliż
sze i im wiecej mamv z nimi wspólnvch przeżyć, tym 
nas?e współdoznawanie z nimi jest silniejsze. Współ
czujemy więc łatwiei i głębiej z naszymi bliższymi 
krewnymi, z przyiaciółmi. z dobrymi znajomymi, 
aniżeli z osobami obcymi, łatwiej i głębiej z rodakami 
niż z cudzoziemcami.

Współdoznawanie, jak każde uczucie, wyraża ~ów- 
nocześnie pooed do działania, toteż współczując z cier
pieniami innych osób, odczuwamy jednocześnie spon
taniczną potrzebę niesienia im pomocy. W ten sposób 
wytworzyła sie w  naszej psychice dyspozycja o cha
rakterze instynktu do niesienia pomocy wzajemnej, 
nazywana także solidarnością. Rzucajac się do wody 
bez chwili namysłu dla ratowania tonącego, wykazu
jemy działanie tego instynktu, który jako motyw po
stępowania jest dużo silnieiszy od motywu nawet jak 
najbardziej wysublimowanej miłości bliźniego. W 
świecie przyrody grupv solidarne są grupami, które 
osiagaja najwyższy poziom rozwoju.

Wrażliwość na pochwałę i naganę ze strony bliźnich 
ma również charakter instynktu i jest zwiazane z 
istnieniem w naszej psychice z jednej strony instynktu 
górowania (dumy), z drugiei zaś strony instynktu 
poddania. TJ kogo występuję supremacja instynktu gó
rowania, ten na nagany jest bądź obojętny, badź rea
guje na nie gniewem, zaś wrażliwy jest tylko na 
ośmieszanie. Na to, by reagować na naganę wstydem, 
potrzebne jest dopuszczenie do głosu instynktu pod
porządkowania. Zdolność do podporządkowania sie
1 uznawania swoiej niższości rozwija się u dzieci pod 
wpływem autorytetu dorosłych, a ponieważ od dziecka 
czuiemy sie w  stosunku do jednych niżej, zaś w  sto
sunku do drugich wyżej, mamy więc możność rów
nomiernego rozwiiania w sobie obydwu instynktów.

Przyjemność, jaką odczuwamy, gdy nas ktoś chwali 
i przykrość jaką nam sprawia nagana, są wzmacniane 
jeszcze przez rezonans wynikający z sympatii aktyw
nej. Chwali nas ktoś, kto jest z nas zadowolony, a to 
wywołuje w nas drogą sympatii uczucie przyjemności, 
gani nas ten, kto jest z nas niezadowolony, a to musi 
wywoływać w nas rezonans przykrości. Właśnie ze 
względu na ten emocjonalny charakter pochwały i na
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gany jesteśmy bardziej wrażliwi na pochwalę i naganę 
naszych gustów niż naszych opinii.

Najwyższym wyrazem instynktów społecznych i ży
cia społecznego jest altruizm. Terminem tym obejmu
jemy wszelkie czyny zmierzające do wytworzenia z 
ludźmi jakiejś komunii, do zniwelowania istniejących 
między nimi różnic, do zidentyfikowania zajmowa
nych przez nich punktów widzenia. A więc nie tylko 
czyny, w których robimy coś dla kogoś nie po to, 
żeby wyciągnąć z tego jakąś korzyść (np. czyny opie
kuńcze w stosunku do słabych i chorych). Przejawem 
altruizmu jest także: a) dzielenie się doświadczeniami 
(komunia synestetyczna), b) dzielenie się postawami 
(komunia sympatyczna), c) dzielenie się tendencjami 
aktywnymi (komunia synergetyczna).

Do komunii synestetycznej zmierzają np. dwie oso
by oglądające wspólnie jakiś piękny widok i pragnące 
zarazić się nawzajem swymi przeżyciami. Do tego ro
dzaju komunii społecznej należy też większość rozmów 
towarzyskich.

Komunia sympatyczna polega na wspólnej ocenie 
jakiejś rzeczy i pełnej świadomości zgody na tę ocenę, 
przy czym interesuje nas tu  bardziej postawa zajmo
wana przez inną osobę wobec jakiejś rzeczy niż sama 
rzecz. Tego rodzaju komunię społeczną wytwarzają 
np. śluby, pogrzeby, jubileusze i inne uroczystości.

Komunia synergetyczna ma miejsce we współpracy 
podejmowanej dla wspólnego celu i wyrastającej ze 
wspólnych motywów. Do tego rodzaju komunii społe
cznej zaliczamy również wszelkie gry i zabawy.

Niektórzy socjologowie wyodrębniają poza tym 
czyny altruistycznej substytucji, tzn. takie czyny bez
interesowne, w których robimy coś dla kogoś i za ko
goś, przy czym wykonujemy je tak, by zadowolić tę 
drugą osobę, choćbyśmy uważali, że należało ich do
konać inaczej.

Przeciwieństwem altruizmu i zaprzeczeniem instyn
któw społecznych jest egoizm. Jest to dyspozycja psy
chiczna, której źródeł należy szukać w instynkcie sa
mozachowawczym, instynkcie dużo pierwotniej
szym od instynktów społecznych. Czyn egoi- 
istyczny, rezultat tej dyspozycji psychicznej, to czyn, 
w którym, zdając sobie sprawę z konfliktu interesów 
własnych i cudzych, wybieramy interes własny. Okre
ślenie powyższe musimy jeszcze ograniczyć następu
jącymi zastrzeżeniami: a) konflikt interesów własnych 
i cudzych zachodzi w stosunku do kogoś, kogo trak tu 
jemy, jako osobę, b) ten ktoś nie jest z nami związany 
ani stosunkiem gry, ani wrogiej walki, c) nasze dobro 
jest dobrem mniejszym.

Nie traktujem y mianowicie jako Osoby szofera w 
taksówce, inkasenta z elektrowni, kelnera w restau
racji, ekspedientki w sklepie; ich czynności mogłyby 
równie dobrze być wykonywane przez automaty. Je 
śli jednak szofera, inkasenta, kelnera, ekspedientkę 
zaczniemy pytać np. o zdrowie, nasz stosunek do nich 
się zmienia, nabiera cech stosunku osobistego. Dwaj 
kontrachenci handlowi, z których jeden chce wziąS 
jak najwięcej za swój towar, a drugi chce dać jak- 
najmniej, nie trak tu ją  siebie jako osoby, mimo więc 
niewątpliwego konfliktu interesów nie może tu  być 
mowy o egoizmie.

Usprawiedliwiamy również bez zastrzeżeń bezwzglę
dne pilnowanie interesów własnych, gdy mamy do 
czynienia z walką i wrogością; byłoby bowiem absur
dem żądać od kogoś, by w walce na śmierć i życie 
szedł na rękę przeciwnikowi. Nie jest również^ ego
izmem bezwzględne pilnowanie swych interesów w 
grze, gdyż zgodnym celem uczestników gry jest mieć 
cele niezgodne

Egoizm nie zachodzi ponadto przy równości zaan
gażowanych w konflikt dóbr i przy równości ludz
kich do nich uprawnień. Nikt nie ma obowiązku ustę
powania w tram w aju miejsca osobom w tym samym 
wieku, lecz sytuacja się zmienia w stosunku do osób 
starszych, m atek z dziećmi, osób chorych.

Egoizmu nie należy utożsamiać z egocentryzmem, tj. 
z postawą ujmowania świata wyłącznie z osobistego 
punktu widzenia. Egocentryzm jest niedowładem inte
lektualnym przejawiającym się jako: 1) niezdolność 
uwzględniania innego puktu widzenia, przerzucania się 
na czyjeś stanowisko, 2) przecenianie swojej osoby, 
przekonanie, że świat się kręci dookoła nas.

Z pierwszym aspektem egocentryzmu mamy do czy
nienia, gdy mając coś na sumieniu często nie umiemy 
postawić się w sytuacji tych, którzy o tym nie wiedzą 
i wydaje się nam, że wszystko mamy wypisane na 
czole. Dużo niebezpieczniejszym społecznie jest ego
centryzm przekształcający zasadę „nie czyń drugiemu, 
co tobie nie miło” w zasadę „czyń drugiemu, co tobie 
przyjemne’"

Bohaterka powieści „Noce i dnie” M. Dąbrowskiej, 
Barbara, jest głęboko przekonana, że śmierć siostry 
zesłał jej Bóg jako karę za grzechy. Traktuje więc 
ona swoją siostrę jako narzędzie -do pokierowania jej 
„centralną” osobą. Jest to egocentryzm w swym dru
gim aspekcie. Jako zjawisko grupowe leży on u pod
staw wszelkich mesjanizmów i innych przejawów m e
galomanii narodowej.

BEZŻENNOŚĆ KLERU
CZESŁAW LECHICKI

Kościół starokatolicki w Niem
czech zniósł przymus bezżeństwa 
czyli celibatu swego duchowieństwa 
już w 1878 r., przy czym ledwie 
czwarta część księży (i to starszych 
wiekiem) głosowała na synodzie 
przeciw. Za tym przykładem poszły 
inne Kościoły starokatolickie, Ko
ściół narodowy w USA na IV syno
dzie 1921 r., ostatnio holenderski 
starokatolicki w 1923 r. Zniesienie 
obowiązkowego celibatu należało do 
warunków rzeczywistej i całkowitej 
reformy Kościoła już za czasów Lu
tra. Dopiero bowiem dzięki temu 
kapłan poczuł się znów pełnym 
człowiekiem, obywatelem, patriotą.

Zewnętrzna podstawa nakazu bez
żeństwa, obcego praw u Bożemu i

tzw. prawu natury, polega jedynie 
i wyłącznie na prawie formalnym 
na późnym przepisie kanonicznym. 
Celibat różni się formalnie od za
konnego ślubu czystości, a z istota 
sakram entu kapłaństwa nie ma nic 
wspólnego. Sprawą jest dyscypliny 
kościelnej, nie dogmatu i nie normy 
moralnej, nawet w świetle nauki 
rzymskokatolickiej.

Pogląd, że kapłan ma unikać w 
ogóle styczności z kobietą, względ
nie ze sferą płciową, czyli ma być 
istotą bezpłciową, spotykamy w ro
zmaitej postaci na bardzo długo 
przed chrześcijaństwem i daleko po
za nim. U źródła tkw i prymitywne 
mniemanie, że kapłani i kapłanki 
poślubione są bogom, którym służą,

i dlatego nie potrzebują już miłości 
ziemskiej. W parze wytworzyło się 
poczucie, że stosunki płciowe należy 
uważać za nieczyste i profanujące 
bóstwo. Celibat osób duchownych 
istniał w Ameryce przed jej odkry
ciem, w Indiach, Tybecie, Chinach 
i Japonii. W Izraelu kapłani mogli 
się żenić, ale raz tylko; przed skła
daniem ofiary obowiązywała ich 
wstrzemięźliwość płciowa.

Pan Jezus nigdzie nie nawołuje 
do celibatu, obcego zresztą religii 
Mojżeszowej z jej pozytywną, opty
mistyczną postawą wobec życia 
płciowego. Tam, gdzie Jezus obie
cuje (Mar. 10,29) nagrodę w kró
lestwie Bożym za opuszczenie i wy
rzeczenie się wszystkiego, nie wy
mienia żon. Odpada więc argument 
za celibatem, rzekomo naprowadzo
nym w poprzednich słowach Piotra 
(tamże 10,28). Werset u Mateusza 
19,12 dotyczy jedynie mężczyzn, 
stwierdza fak t istniejący, a nie za
wiera rady, czy wskazania na przy
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szłość. Polegającego ńa składanych 
ślubach czystości stanu bezżeństwa 
Pan Jezus nie znał wcale, z sek- 
eiarską ascezą esseńczyków nie 
miał nic wspólnego. Tzw. „rady 
ewangeliczne” są dowolnie sprepa
rowane przez wyrwanie z kontek
stów i nadanie im obcego ewange
liom sensu i tendencji ogólnej w 
kierunku zakonnym (prawnym).

Bezżenny apostoł Paweł nie tylko 
nie narzuca pęt celibatu nikomu (I 
Kor 7,35), choć wolałby, aby wszy
scy byli jako on, (tamże 7,7), lecz 
wyraźnie zaznacza: „Czyliż nie m a
my praw a prowadzić z sobą współ- 
siostry-żony jak i inni apostołowie 
i bracia Pańscy i  Kefas? ” (tamże 
9,5). Żydowska etyka seksualna sta
wiała małżeństwo ponad stan bez
żenny, względnie dziewictwo. Ideał 
wstrzemięźliwości płciowej był zna
ny w  hellenizmie, co odpowiadało 
konstytucji fizycznej i nastawieniu 
eschatologicznemu ap. Pawła. Prze
konanie o wyższości dziewictwa i 
bezżeństwa zjawia się dopiero w 
„Pasterzu” Hermesa i w  liście Igna
cego do Polikarpa. Pogardę dla „nie
czystości” nawet w małżeństwie 
wypowiadają dopiero trzebieniec O- 
rygenes i namiętny Hieronim. Sy
stematyczną ascezę szerzy pierwszy 
montanizm. Zakaz małżeństwa lan 
sował manicheizm.

W III wieku utrudniono święce
nia żonatym. Wytworzył się ze 
Wschodu zwyczaj, że biskupi, prez- 
byterzy i diakoni nie mogli po świę
ceniach się żenić. Potem zaczęto do
magać się od żonatych duchownych 
wstrzemięźliwości płciowej; tak  sy
nod w  Elwirze- na początku IV wie
ku, a przy końcu tego wieku pona
wiają żądanie również biskupi 
rzymscy. Cesarz Justynian uznał 
530 r. małżeństwa kleryków po 
święceniach za nieważne. I to do
piero rozstrzygnęło luźną praktykę 
dotychczasową na korzyść celibatu. 
Frankoński synod w Tours 567 r. 
zrównał małżeństwo księży z ta 
jemniczą herezją nikolaityzmu (Obj. 
2,15). Przymus celibatu . s t a ł  się w 
praktyce możliwy dopiero dzięki po
stawie władzy państwowej, która

uczyniła go prawem i oddała h ierar
chii kościelnej całe ustawodawstwo 
małżeńskie. Działo się to w  późnym 
średniowieczu.

Gdy nawet w samym Rzymie kle- 
rogamia (małżeństwa księży) była 
na porządku dziennym, zażądał w 
połowie XI w. papież Mikołaj II te
go, co synod w IV wieku obłożył 
klątwą, tj. wyganiania księdzowych. 
Zakazał słuchania mszy odprawia
nych przez żonatych, jako nieważ
nych. Podburzył ciemne masy prze
ciw żonatym kapłanom, wzywał na 
nich kary boskiej. Papież Grzegorz
VII połączył wykorzenienie panują
cego świętokupstwa z narzuceniem 
celibatu, jako warunku ulepszenia 
kleru. „Ponad ruinam i niezliczonych 
nieszczęśliwych rodzin kapłańskjch, 
ścigany ich przekleństwami, zbliżył 
się przynajmniej o ważny krok do 
tego celu, tak, że jego następcom 
powiodło się zupełnie zniszczyć m ał
żeństwa duchownych”. N ajbrutal- 
niejszy ucisk wyw arł w końcu swoje. 
Urban II przeprowadził dekret sy
nodalny, że kleryk wyższych świę
ceń nie chcący się odłączyć od żony, 
będzie zdegradowany zupełnie, a je 
śliby się nie poddał, żonę jego w i
nien książę uczynić swoją niewol
nicą! Biskup tolerujący żonatych 
przy ołtarzu, zostaje zawieszony w 
czynnościach. Wreszcie I sobór la 
terański 1123 r. odważył się związki 
małżeńskie zawarte po święceniach 
uznać za nieważne i nakazać ich o- 
zerwanie.

Mimo wszystko klerogamia prze
trw ała do XVI wieku w postaci czę
stych konkubinatów. Reformacja 
zgodnie uchyliła wszędzie obowiązek 
bezżeństwa duchownych. Sobór try 
dencki uświęcił dotychczasowy prze
pis dyscyplinarny i klerogamię u- 
roczyście wyklął. Przymus celibatu 
był potrzebny dla stworzenia tych 
instytucji, bez których rządy papie
skie nie urosłyby nigdy do pełnego 
samowładztwa: zakonów męskich
(rycerskich i żebraczych). On też 
dopiero upodobnił choć formalnie 
księży do mnichów i uczynił z 
nich sprawne narzędzie w rękach 
hierarchii. Rygor ów nie zrodził się 
z powodu cenienia dziewictwa, lecz

na skutek zamiaru uniezależnienia 
kapłana od kobiety, specjalnie od 
żony i dzieci, a związania go wy
łącznie z biskupem. Siła i niezawi
słość Kościoła od państwa, narodu 
i rodziny wymagała bezżennego kle
ru. Polityczna wartość celibatu dla 
instytucji kościelnej była m iarodaj
ną za czasów Grzegorza VII. W rze
czywistości tylko polityczne względy 
hierarchiczne mogą usprawiedliwić 
celibat. Jest on pożyteczny Kościo
łowi, nie ludziom. Ze względów bo
wiem fizjologicznych, higieny rasy 
i moralności ogólnej musi wiedza 
seksualna osądzić celibat ujemnie. 
Dzięki niemu właśnie księża tra k 
tu ją w konfesjonale i wszędzie całe 
życie płciowe faktycznie jako zło to
lerowane. Sami wolni od tego „zła”, 
uważają się za wyższą, przeznaczo
ną do panowania klasę ludzi. Walka 
z demonem zmysłowości, prow a
dzona przez celibatowy kler, nie
zdołała osłabić popędu płciowego, 
natomiast odebrała wierzącym lu 
dziom spokój sumienia- i wypaczyła 
obłudą ich wychowanie.

Problem celibatu leży w sferze 
prawnej, w  stosowaniu kanonu ko
ścielnego o przymusowym bezłożeń- 
stwie, a właściwie bezżeństwie. K a
płan obchodzi się zawodowo bez żo
ny, rzadko jednak bez „łoża” ! Za 
ożenek czeka go degradacja, sus
pensa, ekskomunika, a za rozpustę
— przeniesienie i rekolekcje! „Na 
celibat możesz przysiąc, zamiast je
dnej weźmiesz tysiąc...”

„Na pewno wywołał przymus celi
batu niewypowiedzianą nędzę w ka
tolickim klerze wszystkich wieków. 
Dzieje wymuszonego bezżeństwa 
kapłanów należą do najciem niej
szych kart historii Kościoła rzym
skiego. Nikt na zewnątrz stojący nie 
odmierzy kryjącego się pod błysz
czącą powłoką powierzchownego 
bezżeństwa kapłańskiego — pros
tactw a i wszeteczeństwa, kłamliwo
ści i monstrualności, perw ersji i 
melancholii cierpień i walk sumie
nia. Lecz kto zapuści wzrok w  te 
głębie życia kapłańskiego, temu ser
ce się k ra je”. (Heiler). "

„Z celibatem stoi i pada nie ka
płaństwo, lecz po prostu popostwo” 
(Schulte).
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KS. MGR SZCZEPAN W ŁODARSKI

G E N E Z A  UNI I  BRZESKIEJ

W dniu 19 października 1596 r. w katedrze praw o
sławnego biskupa, Hipacego Pocieja w Brześciu 
n/Bugiem, ogłoszono uroczyście akt unii czyli połącze
nie Kościoła prawosławnego w Polsce z Kościołem 
rzymskim. Uroczyste „Te Deum” śpiewano w procesji 
z katedry do prawosławnej cerkwi św. Mikołaja oraz 
uroczyste „osculum pacis” (pocałunek pokoju) w łaciń
skim kościele Panny Marii z duchowieństwem łaciń
skim miało podkreślić wielką radość obydwóch stron 
z tego — jak niektórzy jednostronnie wierzyli — aktu 
pokoju, przyjaźni i miłości. Czym jednak był on w 
świetle wszechstronnych i obiektywnych badań? Aby 
na to odpowiedzieć, musimy sięgnąć do pierwszego ty 
siąclecia chrześcijaństwa i do historii Polski.

POWODY SCHIZMY

Przez pierwsze cztery wieki chrześcijaństwo było 
jedno i tworzyło jeden Kościół Powszechny. Sześćset 
lat później (1054 r.) widzimy je rozdarte na dwa Ko
ścioły, Wschodni i Zachodni, między którym i stanął 
m ur nie do przebicia. To rozdarcie nazwano z grecka 
schizmą. Jak do tego doszło?

Najogólniej wziąwszy można by ustalić trzy przy
czyny. Pierwsza z nich — polityczna — polegała na 
podziale jednego starorzymskiego cesarstwa (395 r.) na 
dwa państwa: Cesarstwo Wschodnie, ze stolicą w 
Bizancjum, i Cesarstwo Zachodnie (Rzym). Ponieważ 
w owych czasach sprawy wyznaniowe łączyły się naj
ściślej ze sprawami państwowymi, rozdzielono Kościół 
Powszechny na dwa Kościoły. Na czele jednego stał 
ekumeniczny patriarcha bizantyjski, drugiego — pa
triarcha rzymski, zwany później papieżem.

Druga przyczyna tkwiła w całkowicie odmiennych 
warunkach życia kulturalno-kościelnego na Wscho
dzie i Zachodzie w pierwszym tysiącleciu. Wschód 
stał wysoko kulturą, nauką, cywilizacją, bogatymi tra 
dycjami starego chrześcijaństwa i tradycjam i narodo
wymi poszczególnych ludów podległych Kościołowi 
Wschodniemu, nie mówiąc o tym, że polityczne tra 
dycje Wschodu aprobowały absolutyzm państwowy 
oraz jak najdalej idącą ingerencję cesarza w sprawy 
religii. Zachód różnił się od Wschodu pod każdym 
względem. K ultura i nauka praw ie żadna, ubogie tra 
dycje chrześcijańsko-kościelne, w ierni patriarchy 
rzymskiego to półdzicy Germanie i Słowianie, władza 
cesarska słaba, a nawet przez trzy i pół wieku nie 
było jej wcale. Gdy ją wskrzeszono (800 r.), stolicę 
przeniesiono na Północ.

Jednakże ani polityczne, ani kulturalno-kościelne 
różnice nie spowodowałyby rozdarcia samego chrześ
cijaństwa, gdyby nie pycha i ambicja patriarchów. 
Wiadomo, że podział Kościoła Powszechnego na 
Wschodni i Zachodni nie był jedną jedyną schizmą. 
Stan rozdarcia zdarzał się nader często w jednym i 
tym samym mieście, gdy o jeden stolec biskupi w al
czyło dwóch albo więcej kandydatów. Weźmy do rąk 
historię biskupów rzymskich, a przekonamy się, że 
od IH-go wieku aż do XV wieku rzadko kiedy był 
tam  jeden biskup, a bardzo często dwóch lub na
wet trzech. Nie można posądzić owych hierarchów, że 
robili to wyłącznie z gorliwości o dusze, o podwyższe
nie świętej Matki Kościoła, nawet nie chodziło o to, 
by „Stolica Piotrowa” miała najlepszego papieża. Cho
dziło wyłącznie o władzę. Rządza władzy i panowania 
była silniejsza niż obowiązki biskupie i troska o do
bro Kościoła. Uwidoczniło się to zwłaszcza podczas 
t.zw. Wielkiej Schizmy Zachodniej, gdy trzech pa
pieży, posługując się najświętszymi słowami Biblii,

wyklinało się wzajemnie i bezwzględnie się zwalczało. 
Pogodził ich dopiero cesarz i sobór przez depozycję 
(1414 r.).

Dzieje rozdarcia Kościoła na Wschodni i Zachodni 
to historia o władzę i wpływy nad całym chrześci
jaństwem. Stroną atakującą był zawsze patriarchart 
rzymski. Widząc swą słabą pozycję kościelną w po
równaniu ze Wschodem, a m ając silniejszą od p a tria r
chów wschodnich pozycję polityczną, wszystkie swe 
wysiłki skoncentrował na dorównaniu Wschodowi pod 
każdym względem, a następnie wyciągnął rękę po 
władzę nad nim. Ponieważ stanowił zaledwie piątą 
część chrześcijaństwa i faktycznie był na jego pery
feriach, a równocześnie m iał stolicę w stolicy całego 
państwa, ogłosił, że z woli Bożej centrum  chrześcijań
stwa jest w  Rzymie, przy czym za podstawę swych 
rozważań wziął legendę o pobycie i śmierci Apostoła 
Piotra w  stolicy starego cesarstwa, dorobiwszy teorię 
że ten Apostoł był „Księciem Apostołów”, czyli wszy
stkich tych Kościołów, które szczyciły się założeniem 
przez uczniów Chrystusa. Takie Kościoły były tylko 
na Wschodzie.

Obejmując na takich przesłankach opartą sukcesję 
po „Księciu Apostołów”, patriarcha rzymski posunął 
się do twierdzenia, że ma zwierzchnią władzę nad 
wszystkimi patriarcham i Wschodu. Gdy rozszczeniom 
tym oparł się Kościół Wschodni, biskup rzymski zer
wał z nim łączność, czekając na moment, gdy na tyle 
urośnie w siłę, że będzie zdolny „nieposłusznych” 
zmusić w jakikolwiek inny sposób.

PIERWSZE UNIE

Jakoż istotnie doskonała okazja przytrafiła się w 
X III wieku, gdy Kościół Wschodni był już cieniem 
dawnego Kościoła, a Kościół Zachodni odwrotnie, stał 
się potęgą nie tylko religijną. Z jednej bowiem strony 
z czterech patriarchatów  na Wschodzie został tylko, 
jeden, w Konstantynopolu, w dodatku o słabym, sko
stniałym w  tradycji i despotyźmie cesarskim życiu re
ligijnym, z drugiej — potężna organizacja papieska 
rozkazująca cesarzom i rozciągająca swe wpływy na 
całą Europę Południową i Środkową.

W ykorzystując tę sytuację, jeden z największych 
teokratów średniowiecza, papież Inocenty III, wysyła 
przeciw Konstantynopolowi krucjatę, która zdobywa 
miasto, ogłasza zniesienie Kościoła Wschodniego i pod
danie go władzy patriarchy rzymskiemu, przy czym 
interesów tego ostatniego będzie tam  pilnować nowo
utworzone „Cesarstwo Łacińskie”. I tak  doszło do 
pierwszej „unii” Kościoła Wschodniego z Rzymem.

Następna unia dokonała się w podobnych w arun
kach, ale tym razem wyszła od Wschodu. Jak  już 
zaznaczono, Kościołem Wschodnim nieprzerwanie kie
rował cesarz bizantyjski (podobnie było z resztą i 
w Rzymie w XI wieku) i on tylko decydował o tym, 
czy się zbliżyć, czy oddalić w  stosunku do Kościoła 
Zachodniego.

Gdy w 1265 roku udało mu się wypędzić „łacinni- 
ków” z Grecji, ale było m u wiadome, że znowu jej 
zagrażają, zwrócił się do papieża z projektem zawar
cia pokoju. Zaproponował, że Grecy uznają nad sobą 
władzę papieską (prymat) w sprawach kościelnych, a 
papież zrezygnuje z krucjat przeciw ich krajom. Isto
tnie na „Soborze Liońskim” w  1274 r. doszło do takiej 
zgody, która niestety trw ała tylko osiem lat. Król 
Sycylii Karol Andegawen, chciał koniecznie być „ce
sarzem łacińskim” w  Bizancjum, więc nakłonił swego 
rodaka, Francuza, papieża M arcina IV, do rzucenia
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klątwy na Greków pod pozorem, że są nadal „po
plecznikami schizmy i herezji”. Heretyków należy 
niszczyć — ogłosił król Karol — i wyprawił się prze
ciw Grekom (bez powodzenia).

Sto lat później znowu spotykamy się z próbami 
unijnymi ze strony greckiej. Turcy Osmańscy zajęli 
całą Azję Mniejszą i przedostali się na Bałkany. Grecy 
nie dają sami rady, proszą o pomoc Zachód, który 
kiedyś dzielnie bił Turków w mnogich krucjatach. 
Ale Zachód nie będzie pomagał „odszczepieńcom od 
prawdziwego Kościoła”, trzeba się więc z nimi pojed
nać. Cesarz bizantyjski, Jan  V Paleolog, jedzie do 
papieża (1369 r.) i wyrzeka się uroczyście „błędów 
schizmatyckich”. Niewiele to m u pomogło, bo pa
triarchat rzymski ze stolicą w Awinionie, nie miał 
wówczas wielkiego wpływu politycznego na Europę 
i nie mógł nic zrobić. Zorientował się w tym następ
ny cesarz, Manuel II, który zabiegał uprzednio o po
moc przeciwko Turkom (zagrażającym już teraz bez
pośrednio i Zachodowi), ale nie myślał się uginać 
przed papieżami (było ich wówczas dwóch). Umierając, 
synowi swemu (Janowi VIII) powiedział, by z łacin- 
nikami tylko pertraktował, a nie robił unii, bo „próż
ność łacinników i obstawanie przy swoim Greków nie 
pogodzą się nigdy”.

Syn ojca nie posłuchał. Gdy Turcy obiegli Konstan
tynopol, zabrał patriarchę, legatów trzech pozostałych 
patriarchów, oraz dwudziestu dziewięciu innych Gre
ków i pojechał do Bazylei, (gdzie odbywał się sobór), 
by uznać prym at papieża, a wzamian za to otrzymać 
posiłki wojskowe. Papieżem był wtedy kameduła, 
Eugeniusz IV, niezmiernie wrażliwy na punkcie w ła
dzy i dlatego bardzo niechętny soborowi, głoszącemu 
swe zwierzchnictwo nad papiestwem. Pod pozorem 
unii z Grekami Eugeniusz przeniósł sobór do Florencji 
i tu  zawarł z nimi porozumienie (1439). Sobór właści
wy w Bazylei nie uznał soboru we Florencji ani 
„florenckiej unii”, co miało tę dla Greków niewy
godną stronę, że za „bazylejczykami” stała wielka 
Europa (razem z Polską) nie mająca ochoty popierać 
papieża i jego krucjaty. Unię i krucjatę poparły tylko 
bezpośrednio przez Turków zagrożone Węgry, których 
młody król, Władysław Jagiellończyk (zarazem król 
Polski) stanął na czele krucjaty, zakończonej klęską 
pod Warną. Papież łudził się, że mimo tej klęski Gre
cy pozostaną wiernymi synami rzymskiego Kościoła, 
dlatego też przed upadkiem Konstantynopola wysłał 
do nich kardynała Izydora, by w bazylice św. Zofii 
ogłosił uroczyście unię, bo nie chciał tego zrobić ce
sarz (patriarcha umarł). Grecy wszakże bardziej pa
trzyli się na wojsko, które kardynał ze sobą przypro
wadził, niż na uroczystości unijne. Gdy ujrzeli tylko 
200 zbrojnych ludzi, unia przestała istnieć.

Nie przestał wtedy istnieć Kościół Wschodni, ani 
patriarchat bizantyjski. Cesarza zastąpił sułtan. Już 
w kilka dni po zajęciu Carogrodu sułtan Mahomed II 
mianował patriarchą Jerzego Scholariusa, wodza wro
gów unii z Rzymem, by siłę prawosławia przeciwsta
wić wpływom papiestwa w podbitych krajach.

Odtąd unijne wysiłki Rzymu pójdą w dwóch kie
runkach, a mianowicie w  kierunku wyparcia Turków 
z Bizancjum i zaprowadzenia tam  rządów łacińskich, 
a równocześnie — w kierunku oderwania od pa tria r
chatu bizantyjskiego jak  najwięcej Kościołów krajo
wych, zależnych od tureckiego Carogrodu (zwanego 
Istanbułem). W pierwszym przypadku papiestwo bę
dzie się posługiwało różnego rodzaju krucjatam i 
i ligami antytureckimi, w drugim — propagandą 
i wpływami na rządy, tak katolickie (zależne od kurii 
rzymskiej) jak  i prawosławne, niezależne od Rzymu 
i od Turcji.

PRZEDMURZE CHRZEŚCIJAŃSTWA

Kluczową pozycję w obydwu dziedzinach działal
ności papiestwa będzie miała Polska, dlatego z jed
nej, strony narzuci jej — wbrew polskim narodowym 
interesom — obowiązek udziału w wielu krucjatach 
antytureckich, a z drugiej — rolę krzewiciela rzym
skiego katolicyzmu na Wschodzie, wśród narodów 
ochrzczonych wprawdzie, ale nie po łacinie.

Wstępem do ekspansji Kościoła Zachodniego na 
Wschód od Polski był podbój wschodnich krajów. Na

wielką skalę udało się to Kazimierzowi Wielkiemu, 
który w tym celu zawarł najpierw pokój z zakonem 
krzyżackim i z Luksemburgami (rezygnując z Pomo
rza^ i Śląska), a potem przez siedemnaście lat podbijał 
Ruś Czerwoną. Znacznie dalej poszły wpływy papie
stwa po unii Polski z Litwą (1385), która przyniosła 
Kościołowi Zachodniemu wielkie obszary białoruskie 
i Kijowszczyznę. Dalszym podbojom położyło kres 
silne Księstwo Moskiewskie, więc Rzym usiłował je 
zdobyć dla swej wiary drogą pokojową, w  bezpośred
nich rokowaniach, prowadzonych wbrew woli Polski.

Sam podbój ziem zamieszkałych przez lud prawo
sławny nie wystarczał papieżowi, chodziło mu przede 
wszystkim o dusze, nie o ziemię. Należało nakłonić 
Rusinów do porzucenia „błędów schizmatyckich” 
i przyjęcie „jedynie prawdziwej” wiary. Ponieważ 
Rusini upierali się przy swym wyznaniu, twierdząc, 
że jest ono równie chrześcijańskie, jak wyznanie 
rzymskie, łacinnicy ogłosili, że prawosławni nie są 
chrześcijanami, bo ich chrzest jest nieważny. Potwier
dzili to papieże (Mikołaj V w r. 1452, w liście do bi
skupa wileńskiego, oraz Leon X). Więc nie tylko 
w związku z wojnami turecko-tatarskim i, ale i woj
nami ruskimi Polska zdobyła od Zachodu rzekomo 
zaszczytne miano „przedmurza chrześcijaństwa”.

Gorliwymi propagatorami łacińskiego wyznania by
li dwaj litewscy neofici, Jagiełło i Witold. Nie można 
im zarzucić, by siłą zmuszali prawosławnych do pa
pieża, zwłaszcza, że wielu potężnych książąt litewskich
i ruskich stanowczo by na to nie pozwoliło, bo wola
ło „wiarę grecką”. Natomiast starali się prawosław
nych nęcić przywilejami i gnębić utrudnieniami. Za
kazali wznoszenia cerkwi, zabronili chrzcić w obrząd
ku wschodnim dzieci „łacińskiego” ojca, m ajątki p ra
wosławnej _ szlachty nadal były własnością księcia, 
prawosławni panowie nie mogli piastować wyższych 
urzędów i godności państwowych, biskupi prawosław
ni (władycy) nie mieli przywileju sądowego z zapew
nieniem „ramienia świeckiego”, nie byli dopuszczeni 
do senatu. Również i mieszczaństwu prawosławnemu 
utrudniano życie przez ograniczenie zamieszkiwania 
w obrębie miast, wykonywania rzemiosła i handlu 
jak również odsunięto je od urzędów miejskich. Je 
dynie chłopstwo ruskie było zrównane z chłopstwem 
łacińskim, w braku wszelkich praw.

Nawracanie z wiary greckiej na łacińską szło 
zawsze dwoma drogami, mianowicie z jednej strony 
starano się przeciągać na katolicyzm pojedyńcze osoby, 
zwłaszcza magnatów, od których zależały cerkwie
i duchowieństwo ruskie, a równocześnie namawiano 
do tego hierarchię ruską. Gdy to ostatnie się udawało, 
mówiono, że dokonano unii. I tak  najpierw 1415 r. 
Witold zwołuje w Nowogródku ośmiu władyków, 
wyznacza im kandydata na metropolitę, Grzegorza 
Comblaka, oni go „w ybierają”, Witold posyła go na 
sobór w Konstancji z projektem zawarcia unii. Wszy
stko to stało się bez zgody patriarchy bizantyjskiego, 
ale — jak twierdzi rzymsko-katolicki historyk, Janusz 
Woliński rzekomo ten „głos biskupów, jako prawo
mocny wyraz woli Kościoła prawosławnego w m onar
chii jagiellońskiej, stwarzał należyte a zgodne z kano
nami i organizacją tegoż Kościoła fundamenty do 
ugruntowania jego niezależności hierarchicznej”. 
Szkoda, że wówczas, Jagiełło nie wpadł na podobny 
pomysł zerwania z patriarchą rzymskim. Byłoby to
i „ugruntowanie niezależności hierarchicznej” i pozby
cie się skrupułów w walce z papieskim zakonem na 
Pomorzu.

Jagiellońsko-Witoldowy projekt unii nie znalazł 
łaski w  oczach ówczesnego papieża, Marcina V, zaję
tego sprawami swego rodu Colonnów i nastawionego 
do Polski wrogo przez krzyżaków i cesarza. Udała się 
natomiast następna próba, gdy metropolita kijowsko- 
halicko-moskiewski Izydor, pojechał do Włoch, gdzie 
podpisał wspomnianą już „unię florencką”. Przeciw 
tej unii wszakże wystąpiła łacińska hierarchia 
w Polsce z kardynałem Oleśnickim na czele, a także 
ówczesny książę litewski, Kazimierz Jagiellończyk. 
Najgorliwszy agent unii, Izydor, spotkał się wszędzie 
z taką wrogością, że um knął do Italii i stamtąd fik
cyjnie kierował Kościołem ruskim do r. 1458, tj. do 
czasu, gdy kuria rzymska wysłała do Kijowa m etro
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politę Grzegorza, który w 1470 r. nawiązał łączność 
z patriarchą bizantyjskim, Dionizym I. Dwa lata 
później ten ostatni potępił „unię florencką”.

UNIA BRZESKA

Po soborze trydenckim (1564) patriarcha rzymski 
uświadomił sobie wielkie straty  poniesione w Europie 
przez odpadnięcie wielu krajów protestanckich
i Anglii. Należało sobie to rekompensować na Wscho
dzie tak  przez unię z „Grekami” jak i przez wypędze
nie Turków. Głównym narzędziem w tej akcji mieli 
być jezuici, działający zwłaszcza na terenie Polski, 
bez której nie można było przeprowadzić „wspania
łych” planów, opartych głównie na bogatej fantazji. 
Dla przykładu wspomnijmy, że nuncjusz papieski 
w Polsce, Giulio Ruggieri, nakreślił taki oto plan woj
ny z Turkami: Car moskiewski, Iwan IV Groźny, na 
czele 150 tysięcy jazdy zaatakuje Turków z Podola 
(należącego do Polski) po przekroczeniu Dniestru
i Dunaju w -eiągu ośmiu dni dojdzie do Istanbułu. 
Drugi oddział moskiewski, współpracując z armią 
perską — uderzy z Krymu i w błyskawicznym ataku 
zajmie Azję Mniejszą. Trudności w nakłonieniu cara 
do realizacji tego planu nie ma żadnych, bo wystarczy 
przyobiecać Iwanowi koronę królewską. Król Iwan 
Groźny porzuci natychmiast schizmę i stanie się na j
gorliwszym sługą Jego Świątobliwości. Wprawdzie 
Polska jest temu przeciwna, ale nie należy się z tym 
liczyć, gdyż będzie zmuszona faktam i dokonanymi do 
posłuszeństwa.

Sprawą nakłaniania cara Iwana do tych planów 
zajął się jezuita Possevino, Włoch. Z polskich jezuitów 
pracował nad tym Piotr Skarga. Nie myślano jeszcze 
wtedy o un ii polskiego tylko prawosławia z Rzymem, 
bo to wydało się znikomą drobnostką wobec szeroko 
zakrojonego programu o światowym znaczeniu. Skar
ga zresztą uważał, że wystarczy przeciągnąć na stronę 
rzymską kilku prawosławnych magnatów — co jest 
rzeczą nader prostą — a za nimi pójdą inni.

Szybciej niż oczekiwano nadeszło rozczarowanie. 
Iwan nie chciał ani korony, ani unii, ani nawet zao
fiarowanego przez papiestwo Konstantynopola. Rów
nież nie udały się „nawrócenia indywidualne” 
w Polsce. Chociaż Possevino pracowicie redagował 
listy do ruskich magnatów, a Skarga je osobiście za
nosił, akcja skończyła się fiaskiem. Wtedy musiano 
zadowolić się „unią brzeską”.

Doszło do niej przez przeciągnięcie na stronę rzym
ską sześciu spośród ośmiu biskupów prawosławnych. 
Przypomniano sobie o pasterzach dopiero na samym 
końcu, gdy zawiodło podstępne wykradanie im owiec. 
Akcję ich namawiania przeprowadzono potajemnie, 
by teraz z kolei nie dowiedzieli się o tym wierni oraz 
ich właściwy zwierzchnik patriarcha bizantyjski. 
W największej tajemnicy zebrali się dwaj przyjaciele 
Rzymu, biskupi Terlecki i Pociej w pryw atnej rezy

dencji biskupa łacińskiego z Łucka, Maciejowskiego 
(Torczyn 1594) i tam opracowali „w arunki” unii, z któ
rymi pojechali do Rzymu. Papież oburzył się, że śmią 
stawiać warunki, chociaż wiadomo że do jedynie 
zbawczego „Kościoła wchodzi się z pokorą i bez żad
nych żądań” — ale przyjął je częściowo, głównie jeśli 
chodzi o zatrzymanie greckiego obrządku, nawet 
zgodził się na zachowanie starego kalendarza.

Król Zygmunt III Waza zwołał synod prawosławny 
do Brześcia na październik 1596 r. by tam  dokonano 
ratyfikacji unii zawartej w Rzymie, zastrzegł się jed
nak, że nie mogą na nim być obecni „obcy” — cho
dziło mu o przedstawicieli patriarchy bizantyjskiego, 
którzy wobec tego przybyli do Brześcia nielegalnie, 
pod opieką kniazia Ostrogskiego. Jeden z nich, Nice- 
for, mający pełne uprawnienie patriarsze, zażądał od 
metropolity Rahozy przerwania synodu, a gdy ten nie 
posłuchał, Nicefor wyklął unickich władyków i zde
ponował w imieniu patriarchy. Akt depozycji miał 
zanieść do katedry, gdzie obradował synod, 12 w y
słanników, ale król ich do katedry nie wpuścił. 
Owszem, uniccy władycy wyklęli wszystkich przeciw
ników „unii”, a król dekretem z dnia 15 grudnia 1596 
tę drugą klątwę zatwierdził, potępił „upartych i głu
pich apostatów” biskupów Bałabana i Kopysteńskiego 
(którzy nie przystąpili do unii), wojewodom i staro
stom nakazał bronić uchwał „unii” i karać oponentów. 
Nicefora aresztowano pod zarzutem szpiegostwa, wy
toczono mu proces na sejmie 1597 r., a ponieważ ni
czego mu nie udowodniono, wtrącono do więzienia 
w Magdeburgu, aż do wyjaśnienia sprawy, czyli do 
śmierci więźnia, o którym starano się zapomnieć.

Patriarcha bizantyjski, Melecjusz Pigas, 4 sierpnia 
1597 r. potwierdził ekskomunikę Nicefora na w łady
ków unickich, w  odpowiedzi na co papież Klemens
VIII ogłosił, że wszelkie ekskomuniki i zarządzenia 
„fałszywego” patriarchy są nieważne.

OWOCE UNII BRZESKIEJ

Chociaż sama Unia była jednym z ostatnich celów 
tak  Rzymu jak i polskich jezuitów, nie przyniosła 
spodziewanych owoców. Przyprowadziła wprawdzie 
Rzymowi sześciu pasterzy, ale prawie bez owiec. Na
tomiast Polska, która chciała uniezależnić swoich oby
wateli prawosławnych od ośrodków zagranicznych, 
naraziła się na nowe trudności polityczne. W Unii 
Brzeskiej bowiem należy szukać źródeł późniejszych 
wojen kozackich i w trącania się carstwa w wewnętrz
ne sprawy Polski.

Sami unici, tak biskupi jak i ich zwolennicy nie 
osiągnęli tego, czeso w związku z tym się spodziewa
li. Biskupów unickich nigdy nie zrównano z biskupa
mi łacińskimi, a wierni byli w  pogardzie u obu stron, 
tak rzymskokatolickiej, jak i prawosławnej.

Więc w ostatecznym rozrachunku Unia Brzeska nie 
była aktem pokoju i miłości, lecz rzymskokatolickiej 
próżności.

MGR INZ. M IKOŁAJ ORLICKI

IZAAK NEWTON I JEGO WIARA
Historia nauki nowoczesnej nie 

zna nazwisk, które cieszą się na ca
łym świecie takim  uznaniem, jak 
nazwisko Newtona. Związana jest 
z nim największa rewolucja w m a
tematyce, bez której nie byłby mo
żliwy rozwój nowoczesnej fizyki i 
opartej na niej techniki atomowej.

Uczony fizyk, optyk i matematyk 
oraz filozof Izaak Newton (1642— 
1727) należy do najgenialniejszych 
umysłów, jakie wydała ludzkość.

Newton urodził się 25 grudnia 1642 
roku w miejscowości Woolsthorpe, 
w Lincolnshire. Gdy miał 3 lata je
go m atka powtórnie wyszła za mąż.
i powierzyła go opiece babki.

W dzieciństwie Newton mieszkał 
na farmie, chodził do szkoły pow
szechnej w Grantham. Dwa lata, 
które w  niej spędził, nie przyniosły 
mu szczególnej korzyści. Kiedy miał 
14 lat um arł jego ojczym, a m atka 
przeniosła się do Woolsthorpe. Izaak

musiał porzucić naukę i pomagać 
na farmie. Po czterech latach jakiś 
poczciwy wujaszek wpłynął na wy
słanie chłopca do szkoły, by mógł 
się przygotować do studiów na un i
wersytecie. W r. 1666 Newton zo
stał wpisany w  Cambridge do Ko
legium Trinity, w  następnym roku 
został członkiem. Mając 23 lata, 
Newton odkrył równanie drugiego 
stopnia i opisał w  algebrze dwu
mian, który otrzymał nazwę dwu
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m ianu Newtona, oraz odkrył zasa
dy rachunku różniczkowego, a w 
24-ym roku życia dokonał wyna
lazku, który od razu postawił go w 
szeregach najwybitniejszych filozo
fów, mianowicie odkrył prawo cią
żenia, ,,na którym opiera się rów no
waga Wszechświata”. Snuto wiele 
romantycznych domysłów na tem at 
sposobu, w jaki odkrycie to zostało 
napraw dę dokonane. Najczęściej 
powtarza się legenda o jabłku, któ
re spadając z drzewa, uderzyło 
Newtona w głowę — z jego włas
nych zapisków widać jednak, że od
krycie było wynikiem długotrwałych 
obliczeń.

A więc z długich rozważań New
ton rozwinął trzy praw a ruchu, k tó
re dadzą się streścić w  ten sposób: 
prawo inercji — każde ciało pozo
staje w spoczynku lub porusza się 
ruchem jednostajnym po linii pro
stej, o ile nie podlega działaniu si
ły; drugie prawo — zmiana ruchu 
jest proporcjonalna do siły porusza
jącej i zachodzi w kierunku działa
nia siły; trzecie prawo — każdemu 
działaniu towarzyszy zawsze równe 
w stronę wręcz przeciwną skiero
wane przeciwdziałanie.

Praw a te Newton ogłosił w swym 
dziele pt. „Philosophiae Naturalis

Principia M athematica”, gdzie znaj
dujemy matematyczne dowody hi
potezy Kopernika w  tej postaci, ja 
ka była podana przez Keplera 
(1571—1630), a mianowicie: wszy
stkie ruchy ciał niebieskich w yja
śniają się na podstawie praw a cią
żenia powszechnego (grawitacji), 
ciążąc do centrum słońca, odwrot
nie proporcjonalnie do kwadratów 
ich odległości.

Newton zmarł w r. 1727. Pocho
wano go w W estminster Abbey. 
Izaak Newton dał początek okresowi 
bogatemu w odkrycia i doświadcze
nia naukowe. Był człowiekiem 
skromnym, który uważał, że obda
rzony zdolnościami powinien służyć 
ludzkości. Był też człowiekiem głę
boko religijnym. Znany powszechnie 
fakt, że ilekroć Newton wymawia? 
słowo: „Bóg”, zawsze odkrywał gło
wę. Wielokrotnie w różnych dzie
łach Newton wspomina o istnieniu 
Boga. Otóż — w jednym z jego roz
ważań Newton tak  pisze: „Rzecz o- 
czywista i niewątpliwa, że Bój* 
Wszechmogący istnieje, a z tej sa
mej oczywistości wynika, że istnie
je wszędzie, zawsze. Należy również
i ten wyciągnąć wniosek, że jest on 
podobny do samego siebie, że cały 
jest wzrokiem, cały słuchem, cały

mózgiem, cały ręką, cały uczuciem, 
cały rozumem, cały działaniem, a- 
le bynajmniej: nie tak, jak  ludzie, 
a jeszcze mniej — m aterialnie, leca 
sposobem, którego zrozumieć nie po
dobna. Jak  człowiek ślepy nic nie 
wie o kolorach, tak  samo nie mamy 
najmniejszego pojęcia o tym, jakim 
sposobem Najwyższa Istota czuje i 
poznaje rzeczy. Nie posiada Ona cia
ła ani cielesnego kształtu, z czego 
wynika, że nie możemy Jej widzieć. 
ani słyszeć, zatem nie należy czcić 
Boga w zmysłowej postaci. Posia
damy świadomość Jego przymio
tów, lecz nie wiemy o Jego istocie. 
Dostrzegamy barwy i kształty 
przedmiotów, słyszymy ich głosy, 
czujemy zapachy oraz ich smak, ale 
istoty ich nie poznajemy żadnym 
czuciem ani rozumieniem — ale 
tym mniej możemy wiedzieć o isto
cie Boga. Znamy go jedynie z w ła
sności Jego przymiotów oraz z do
skonale mądrego i doskonałego upo
rządkowania przymiotów oraz ich 
przyczyn, których natura jest osta
teczna”.

Podobnie jak Mikołaj Kopernik 
(1473—1543) przez swoje odkrycia 
stworzył sobie pomnik wiecznej sła
wy.

C IO  N T E N T S

The November copy of „Posłannictwo” is devoted to 
M aria Konopnicka, the greatest of Polish women- 
-poets, in connection with the 50th anniversary of 
her death now celebrated throughout Poland. Rev. 
Edward Czarnecki reminds to the Readers her life 
and literary works. Maria Konopnicka was born in 
1942 in Suwałki, she died in Lwów, in 1910. She 
worked hard all her life, having to support her chil- 
dren herself; but in spite of that she still found time 
for studying and for w riting exquisite poems and 
short stories. The chief characters of her works were, 
usually, the village poor, landless peasants, or orphans; 
further, the lower-class people of smali towns — in 
one word, all those wronged by the unjust social 
structure. The poet wanted to arouse by her writings 
the conscience of the rich Polish landowners, induce 
them  to do something to improve the hard lot of 
the peasants. In the simple village people, and in the 
hard-working labourers, she saw greater spiritual 
values than in  the class of the self-contented rich.

Małgorzata Narbutt, M.A., in an article entitled: 
„Maria Konopnicka as seen by us”, points to the 
attitude of the poet towards religious problems. Ma
ria Konopnicka believed in God, but she was at the 
same time able to critically appraise the activity of 
Rome and of the Roman Catholic Church. In her 
poems, she represented the Roman Catholic Church 
as the abode of backwardness, and used to say of its 
representatives that they were „like covering the 
sun”. Since she was particularly interested in the fate 
of the wronged people, she devoted certain of her

longer poems to: Galileo, who had to recant his helio- 
centrical theory before the inąuisition; Jan-H us, the 
Czech hero and m artyr. In Jan Hus’ death at the 
stake, M aria Konopnicka saw a symbol of the struggle 
for truth, religious and national freedom.

Rev. Józef Kwolek publishes a recollection on the 
funeral of M aria Konopnicka, in which he personally 
participated when a schoolboy. That funeral became 
a great national manifestation. The procession was 
followed by innumerable throngs; bands played 
funeral marches, masses of young peasants, who 
arrived from the countryside to attend the funeral 
lined the streets, carrying flowers and wreaths. The 
funeral was also attended by Rev. Bishop Hodur, the 
organizer of the National Church in America and 
Poland. He was asked to make a speech at the grave 
of the Polish poet, but the Roman clergy prevented 
it. Since the ideals which were the inspiration of 
M aria Konopnicka in her work as w riter, are the same 
as those proclaimed by Bishop Hodur’s church, the 
Polish National Church — both a t home and abroad
— has ąuite a special veneration for her.

In addition to articles devoted to the memory of 
M aria Konopnicka, the issue carries articles on re 
ligious and historical subjects. Rev. E. Krzywański 
publishes an article on the ”End of the World” in the 
light of the Bibie and science; Rev. Dr. A. Naumczyk
— „On the Inspiration in Holy Scriptures” ; Jarosław 
Klement — on "Altruism and Egoism” Jan  Lipecki — 
”On Religious Tolerance”.

Najlepszym upominkiem i.mieninoujym i śiuiątecznym są książki i broszury

W Y D A W N I C T W A  L I T E R A T U R Y  R E L I G I J N E J
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I N H A L T

Die Novembernummer der „Mission” (Posłannictwo) 
ist der grossten polnischen Dichterin, Maria Konop
nicka, im Zusammenhang mit dem 50. Jahrestag ihres 
Todes, gewidmet. Priester Edward Czarnecki bringt 
ihr Leben und ihr dichterisches Werk in Erinnerung. 

'M aria Konopnicka ist 1842 in Suwałki geboren und 
starb 1910 in Lwów. Ih r ganzes Leben w ar m it schwe- 
rer Arbeit ausgefiiUt. Sie sorgte allein fu r  den Unter- 
halt ihrer Kinder, fand aber dennoch Zeit, um zu stu- 
dieren und wunderschóne Gedichte und Novellen zu 
verfassen. Die Helden ihrer Werke waren meistens 
Arme aus dem Dorfe, Kleinbauern, Waisen, Plebejer 
aus kleinen Stadchen — mit einem Wort, diejenigen, 
denen die ungerechte Gesellschaftsordnung Unrecht 
angetan hatte. Die Dichterin wollte m it ihren Gedich- 
ten das Gewissen der reichen Grossgrundbesitzer- 
klasse wecken und sie zwingen, sich des schweren 
Schicksals des Volkes anzunehmen. Bei der einfachen 
Dorfbevólkerung und den schwerarbeitenden Ta- 
gelohnem sah die Dichterin gróssere Werte von Geist 
und Seele, ais bei der selbstzufriedenen Klasse der 
Reichen.

Mgr. Małgorzata N arbutt macht in ihrem Artikel: 
„Maria Konopnicka, wie w ir sie sehen” auf das Ver- 
haltnis der Dichterin zu Religionsproblemen aufmerk- 
sam. M aria Konopnicka glaubte an Gott, aber gleich- 
zeitig verstand sie es, die Tatigkeit des Papstums und 
die Entartungen der Rómischen Kirche kritisch zu 
betrachten. In ihrer Poesie stellte sie die romisch- 
-katholische Kirche ais Zufłuchtsort des Riickstandes 
dar und von ihren V ertretern pflegte sie zu sagen, 
sie waren „wie Wolken, die die Sonne verdunkeln”. 
Da sie sich besonders fu r vom Schicksal verfolgte 
Menschen interessierte, widmete sie einige langere

Gedichte: Galileo, der sein heliożentrische Theorie 
vor der Inąuisition abrufen musste und Jan  Hus, dem 
tschechischen Helden und M artyrer. In seinem Tode 
auf dem Scheiterhaufen sah Konopnicka ein Symbol 
des Kampfes um die Wahrheit, die nationale und die 
Glaubensfreiheit.

Priester Józef Kwolek erganzt die beiden obigen 
Artikel m it einer Erinnerung an das Begrabnis von 
M aria Konopnicka, an dem er ais junger Schiller 
persónlich teilnahm. Ih r Begrabnis wurde zu einer 
riesigen nationalen Manifestation. Im Trauerzug gin- 
gen unzahlige Massen der Bevólkerung, zahlreiche 
Orchester spielten Trauermarsche, die ganze Bauern- 
jugend, die aus der Umgebung zum Begrabnis kam, 
ging mit Blumen und Kranzen durch die Strassen. 
An diesem Begrabnis beteiligte sich Bischof Hodur, 
der die National Kirche in Amerika und in Polen or- 
ganisiert hat. Er wurde gebeten, am Grabę der ver- 
storbenen fortschrittlichen polnischen Dichterin zu 
sprechen, doch der romische Klerus liess dies nicht 
zu. Da die Ideale, die M aria Konopnicka in ihrer 
schópferischen Arbeit begleiteten, dieselben waren, 
die Bischof Hodur in seiner Kirche vertrat, ehrt die 
polnische National Kirche — im Inn-und Auslande — 
die Dichterin besonders.

Ausser den Artikeln iiber M aria Konopnicka bringt 
die Nummer Artikel von religiósen und historischen 
Inhalt. Priester E. Krzywański schreibt iiber das 
„Ende der Welt” im Lichte der Heiligen Schrift und 
der Wissenschaft; Priester Dr. A. Naumczyk iiber die 
„Eingebung der Heiligen Bucher” ; Jarosław  Klement 
iiber „Altruismus und Egoismus” ; Jan  Lipecki iiber 
„Religiose Toleranz”.

KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI

Kodeks Praw a Kościoła Polsko- 
-Katolickiego w następujący spo
sób mówi o Kościele Polsko-Kato- 
lickim (Kanon 3—6):

„Kościół Polsko-Katolieki jest 
Kościołem Chrześcijańskim ponie
waż jako organizacja religijna po
siada wszelkie znamiona Kościoła 
Chrystusowego, a mianowicie:

1. Cel, oraz środki zmierzające 
do jego osiągnięcia, są natury nad
przyrodzonej i oparte całkowicie 
na wierze w naukę Chrystusa.

2. Jest zorganizowaną grupą 
wiernych, duchownych i świeckich:

a) kierujących się w  życiu 
ustalonymi przez Chrystusa 
normami etycznymi;
b) korzystających z tych sa
mych środków Łaski Nadprzy
rodzonej.

Kościół Polsko-Katolicki jest Koś
ciołem Katolickim, ponieważ jest

żywą komórką Kościoła Powszech
nego, założonego przez Chrystusa 
dla wszystkich narodów ziemi, 
uznających Jego Boską naukę i kie
rujących się w życiu nakazami 
z nauki tej wypływającymi. — In 
nymi słowy:

a) katolickie są zasady Wiary,
b) katolickie są normy życiowe, 
czyli obyczaje,
c) katolickie są środki Łaski 
Nadprzyrodzonej, czyli Sakra
menty św.
d) katolicka jest zwierzchność 
duchowna, będącą Apostolską 
w nieprzerwanej linii sukcesyj
nej.

Kościół Polsko-Katolicki jest KO
ŚCIOŁEM LUDZI WIERZĄCYCH 
NARODOWOŚCI POLSKIEJ, po
nieważ:

a) przeznaczony jest do rozta
czania opieki religijnej w

pierwszym rzędzie nad w ierny
mi Kościoła Katolickiego naro
dowości polskiej;
b) żywo obchodzą go potrzeby 
duchowe i m aterialne Narodu 
Polskiego;
c) polskim jest język liturgicz
ny Kościoła (ponieważ taka by
ła praktyka Kościoła w pierw 
szych wiekach, że posługiwał 
się. w swej liturgii językami na
rodowymi, zrozumiałymi dla 
wszystkich mieszkańców dane
go kraju).

Kościół Polsko-Katolicki wyznaje 
naukę Jezusa Chrystusa, zawartą 
w Piśmie św. i Tradycji oraz w 
orzeczeniach i uchwałach pierw 
szych siedmiu soborów powszech
nych.

Jak z powyższego wynika Kościół 
Polsko-Katolicki jest Kościołem 
Jezusa Chrystusa, wyznaje zasady 
Ewangelii Chrystusowej, przyjmuje
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wszytkie istotne dogmaty, posiada 
ważnie konsekrowanych, czyli m a
jących nieprzerwaną i niewątpliwą 
sukcesję apostolską biskupów i 
ważnie wyświęconych kapłanów, 
a co za tym idzie, szafują sakra
menty święte i oddaje kult Bogu 
przez ofiarę Mszy św.

Kościół Polsko-Katolicki — tak 
samo jak Kościół rzymskokato
licki czci Najświętszą Maryję P an
nę i świętych Pańskich, odrzuca je
dynie przesadny kult relikwii i 
naukę o odpustach.

Spośród dogmatów, które obowią
zują w Kościele rzymskokatolic
kim tylko jedynego nie przyjmuje 
Kościół Polsko-Katolicki, mianowi
cie dogmatu o nieomylności papie
ża, ponieważ Jezus Chrystus w

związku z akcją nauczania do 
wszystkich apostołów, a nie tylko 
do św. Piotra powiedział „jestem 
z Wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia św iata” (Mat. 28,20), 
a więc urząd nauczycielski powie
rzony został przez Jezusa Chrystusa 
całemu kolegium apostolskiemu, 
czyli wszystkim biskupom, którzy 
są następcami Apostołów.

Kościół Polsko-Katolicki jest Ko
ściołem przyszłości. Wcześniej lub 
później nadejdzie czas, gdy wierzący 
Polacy zrozumieją, że religii nie 
potrzeba importować z zagranicy. 
Bóg jest na każdym miejscu i ro
zumie modlitwę zanoszoną w każ
dym języku, także w języku pol
skim, owszem i Polakowi dogodniej
i łatwiej jest modlić się w języku

Mickiewicza, Asnyka i Sienkiewi
cza, niż w języku Horacego i Cyce
rona. Zresztą i św. Paweł Apostoł 
mówi, że woli pięć słów powiedzieć 
w kościele w języku zrozumiałym 
niż dziesięć tysięcy słów w języku 
niezrozumiałym (kor. 14,19).

Nade wszystko zaś pamiętać na
leży zasadniczą praw dę ewangelijną 
wyrażającą się w zdaniu: Jezus 
Chrystus nie monopolizował ani 
swej nauki, ani swego Kościoła, 
treścią jego życia i działalności było 
pragnienie, aby jak najwięcej ludzi 
zbawiło swe dusze. W tej myśli 
działali również Apostołowie zakła
dając poszczególne kościoły narodo
we, stanowiące w sumie jeden Koś
ciół Powszechny — Kościół Jezusa 
Chrystusa.
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