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FxNIA ,7 marca obchodzi Kościół uroczystość św. Tomasza z Akwinu
(ur. ok. 1225, zm. 1274). Wielki święty,
czysty i pokorny i jeden z największych
umysłów świata, nieprzewyższony orga
nizator ’naukowy i systematyk, dokonał
ogromnego dzieła syntezy różnorodnego
dorobku myślącej ludzkości i połączył
w gigantyczny system chrześcijański* mą
drość najwybitniejszych umysłów zarów
no starożytności głównie Platona, Arys
totelesa i św. Augustyna jak i sobie
współczesnych. System ten, nazwany od
KATOLICKI TYGODNIK RELIGIJNO KULTURALNY
jego imienia tomizmem, odrodzony w
końcu zeszłego wieku jako neotomizm
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jest jakby oficjalną filozofią Kościoła.
Sprzeciwiałoby się to jednak istocie
wysiłku św. Tomasza, gdyby ktoś
rozumiał tę „oficjalność" w znaczeniu
TERESA bKÓRZEWSKA
dosłownym i pojmował neotomizm jako
wykończony system filozoficzny, który
odpowiada we wszystkich punktach dzi
siejszym niepokojom myśli ludzkiej.
Foto Alinari
Tomizm jest szczytem, skąd droga
Malował Fra Angelico
wiedzie jeszcze wyżej, jest wspaniałą
podstawą wyjściową, a nie „okopami Śir. TOMASZ Z AKWINU
św. Trójcy", za którymi zamknięci na
IEDY cizęść kuil ziemskiej zamil cowaną. Rytuał i pierwsze brzask, Ciągle się stająca, nigdy nie osiągnię głosy siedmiu wieków, jakie mijają od
kła pod terrolrem tępiącym każ sztuki towarzyszyły religijnemu prze ta całkowicie“ przenika życie °d ko śmierci św. Tomasza, myśliciele katoliccy bie epoki był rewolucjonistą, stałby się
mieliby bronić każdej joty jego tez.
przeszkodą zamiast być tym czym jest —
dy wyraz myśli, w krajach które budzeniu ducha szukającego wyjścia lebki do grobu, od świtu do nocy, —
Gdyby tak było/' system Doktora środkiem dalszego postępu myśli ludz
z
czysto
wegetatywnego
fizycznego
sen
nawet.
“
jeszcze gwarantują mu wolność, słowo
Anielskiego, który dla współczesnej so- kiej.
szaleje. Jak czek bez pokrycia krąży życia.
Wypływanie kultury na powierz
po św.ecie służąc rozlicznym intere
W dalszych stadiach kultura, zro chnię świadomości towarzyszy epo
som i propagandom, rzadko swemu dzona z przepojenia religią form kom dekadencji i upadku. „Tak jak
właściwemu celowi; prawdzie.
ziemskiego bytu, zaczęła się pozornie doktryna nie wymaga precyzyjnej de
Protestem przeciw dewaluacji sło uniezależniać od swego źródła, wcho finicji aż do chwil, pojawienia s-ę he
wa zaczyna Eliot „Notatki zmierza dzić z nim w konfl kty. Taki kryzys rezji tak i słowo nie przyciąga spec nOGRAŻENI w drobnych ale dotkliwych Przypominają to niekiedy szczególnie wy
jące do definicji kultury“. Samym wniósł w dzieje kultury chrześcijań jalnej uwagi dopóki nie zaczyna być 'troskach codziennych, zasypywani siecz darzenia czy oświadczenia, które radzibyśnadużywane.“
pedantyzmem tytułu, zaznacza, że skiej humnn^m.
ką bieżących wiadomości dziennikarskich, my wewnętrznie puścić mimo uszu, a jed
Omówiwszy zależność kultury od
określenie jest sprawą trudną, wy ma
Omawiana książka jest wynikiem
zapominamy bardzo często, w jakiej epo nak nie możemy.
gającą gruntownego przemyślenia. rozmyślań, które od w-elu lat stano religii, Eliot przechodzi do jej zw.ą- ce wypadło nam żyć i co stoi przed nami.
Jednym z takich wydarzeń był proces
Naciek na to kładzie i motto książni, wiły oś twórczości Eliota. Nad hu zku ze strukturą religijną społe
prymasa Mindszenty. Proces, a nawet nie
wzięte z Oxford Dictionary: „Dh»ł? I- manizmem zastanawiał się między czeństw.
sam fakt uwięzienia i skazania. Proces
Pobudzającym czynnikiem kultu nie deformowania historii) dać swo
NICJA — zakreślenie granic, imi innynt. w dwóch essayach: „The hu
ten w sposób bezlitosny odsłania przed
manism of Irving Babbit“ (1927) i ralnym jest wszystko, co ułatwia im ucznim wiedzę o kulturze, lecz naszymi oczami, o co idzie walka naszych
tacja."
prąd ^ruch, wymianę; paraliżującym nie kulturę samą. Kultura w dużej
Autor chce pobudzić do rozmyślań „Second Thoughts on humanism“
czasów. To już nie jest walka z Kościołem,
nad słowem przez świat współczesny > (1929). Stwierdzał, że humanizm — wszystko, co zbytnim ogranicze mierze trwa podświadomie w obycza z chrześcijaństwem, z duchowieństwem.
ju i przenosi się na nowe pokolenia
szczególnie nadużywanym^ Wyrazem wnosił w myśl średniowieczną korek- niem wolności doprowadza do stag
To nie jest nawet zastosowane przez Niem
nacji.,
zastoju.
przede wszystkim drogą żywego kon
„kuitura“ rozbrzmiewa prasa, radio. tywy tolerancji, równowagi, zdrowe
ców w ostatniej wojnie ludobójstwo, wy
Kultura nie może istnieć jako re taktu z tradycją rodzinną, z wieko tracanie pewnego gatunku ludzkiego. To
Każda partia polityczna zwalcza inne go rozsądku, wzbogacał kulturę, aż
ferat rządowy — przeciwnie, sztuka wą tradycją wielkich un.wersytetów
w jej imieniu. „Ten wszędzie obecny do chwili, kiedy nie poprzestając na
jest po prostu walka z duszą ludzką. —
slogan — pisze Eliot — jest ty^ko wiązaniu najlepszych umysłów Euro rządzenia jest jednym z działów ca (dopóki ich nauczyciele i uczeni pra Człowiek jest tylko cząstką materii, gło
jednym z niezliczonych przykładów py troską o największy poziom my łokształtu kultury społecznej, a hy- cują w atmosferze wolności) — kon szą komuniści, i przekonamy świat, że tak
perfunkcja rządu groźnym napusze taktem z lokalnemi grupami ludzi,
posługiwania się wyrazejn, którego śli ¿rfiej wyrazu zaoragnał sam stać
Materialnymi. n»ukowvml snn«?nhami
po»,
niem rownowogń " i/ej nieuiruikmoiie z.łfjczoxiy vri
treści nikt nie trudź, się zbadać.“ się kierunkiem filozoficznym zastępu
przerobimy go wewnętrznie, cdbierzemy
następstwa to centralizacja, utrud form życia, fachu czy zawodu. No
Zaczynając od limitocji, stwierdza, że jącym religię.
mu samodzielny sąd i wolną wolę, czło
nianie międzynarodowych wymian woczesne systemy niszczą ciągłość
kultura nie jest mechanizmem, któ
wiek będzie tylko komórką społeczną,
„Wtenczas — pisze Eliot — huma
kulturalnych, tępienie odrębności re życia i wszystkie wartość, przecho
ry by się dał zmontować przez jakich n/.zm stał się destrukcyjny, gdyż
myślącą w wyznaczonym sobie zakresie i
gionalnych,
ubezwłalnienie i bezruch. dzące normalnie z pokolenia na po
kolwiek reformatorów świata. Jest nie znalazł niczego, czym mógłby za
kierunku, pozostawiającą ocenę tego, ca
Autor ilustruje konieczność wy kolenie, raczej drogą inicjacji, wta
wielowiekowym rozwojem ludzkiej stąpić to, co (w myśli, ludzkiej) zbu
Zagrażają jest dobre a co jest złe, rządcom społe
mian porównaniem z żydem jednost- jemniczenia niż nauką.
myśli, uczucia i obyczaju, który mo rzył. Humanista ,który odrzucił pier
k.:
instytucji rodziny w samym jej za czeństwa. Słowem, chodzi już nie o nie
że wzrastać tylko od wewnątrz.
wolę czy zabicie ciał, chodzi ni mniej ni
wiastek boski ma do dyspozycji już
„Nasz rozwój zależy od ludzi,, któ łożeniu, a już dziś zredukowały do
więcej, tylko o zabicie osobowości, o stwo
„Do udoskonalenia społeczeństwa tylko pierwiastek ludzki, mogący rych spotykamy w ciągu życia (do minimum jej rolę wychowawczą.
rzenie społeczności kalek duchowych, po
prowadzi ta sama droga, co do udo bardzo szybko opaść z powrotem do tych spotkań trzeba zaliczyć także
Dziecko odcięte °d wszelkich źró
skonalenia nas samych. Nikt nie mo zwierzęcego, ponad który miał być autorów i bohaterów czytanych ksią deł kulturalnej tradycji, karmione tępieńców spędzających pobyt na ziemi w
stanie snu hypnotycznego. I nowoczesna
że powiedzieć: zrobię z s.ebie istotę wynieS.ony. Człowiek bowiem dlatego żek). Korzyść tych spotkań jest wy
(a raczej: hypnotyzowane) jedno
wiedza dostarcza środków taki cel umożli
odmienną — lecz tyiko: zaniecham jest człowiekiem, że jest zdoiny po nikiem różnic niemniej niż podo
stronną doktiryną polityczną, l.ia wiających.
takiego to złego przyzwyczajenia, znać rzeczywistość ponadna .walną. bieństw, konfliktów niemniej niż symstać się zaczątkiem nowego świata.
starać się będę nalbyć *nne, dobre. Albo wszystko w człowieku może być patyj. Szczęśliwy człowiek, który we
Oto — o co idzie walka.
Autor z niepokojem myśli o możli
Podobnie społeczeństwo. Możemy się określone jako rozwój form niższych właściwej chwili znalazł przyjaciela,
A obrona przeciw temu zniszczeniu mo
wości
nastania
epoki,
kiedy
kultury
starać ulepszać jedynie w punktach, albo coś musi przychodzić doń z gó równie szczęśliwy, kto’ w odpowied
ralnemu zdaje się spoczywać w zniszcze
nie
będzie
wcale.
gdzie zaznaczają się przerosty lub ry. Innej alternatywy me ma. Jeśli nim momencie znalazł wroga.“
„W świecie, który uległ material niu materialnym.
braki; trudna przy tern jest daleko- z pojęcia: ludzki (human) usuniemy
Przed kilku tygodniami przewodniczący
Potrzebne jest tarcie, potrzebna nej destrukcji, jakiej byliśmy śwladwzroczność dostateczna, by naprawia wszystko, czym wiara w Ducha (in różnorodność. „Każdy powinien być
dkami, duchowe posiadanie jest ró amerykańskiej komisji atomowej, prof. Li
jąc pewne rzeczy, innych nie uszko the Supernatural) obdarzyła człowie sprzymierzeńcem każdego w pew
lienthal, udzielił wywiadu tygodnikowi
wnie zagrożone“.
ka, nie pozostanie w końcu ri.c, jak nych sprawach,, przeciwnikiem w wie
dzić."
Powodem książki Eliota jest nie „Life”, w którym wymienił kilkanaście
• Jest ponad ludzką możność, aby niezmiernie sprytne, zdolne do przy lu innych.“
pokój jaki w nim wzbudza zastra wielkich centrów badań i produkcji
objąć świadomością splot przyczyn stosowań, złośliwe zwierzątko.“
Punktem wyjścia zgrupawań ludz szający upadek kultury, idący w pa atomowej; oświadczył, że „granica bez
działających na przetwarzanie się
Kultura me może się zachować, kich była prymitywna jednolita gro rze z gołosłownem powoływaniem pieczeństwa”, jaką przyjmowano w po
obyczaju ludzkiego — i całokształt rozwijać Ł rozszerzać w nieobecności mada przetwarzająca się, w miarę
się na nią. Ten niepokój skłania go czątkowych stadiach prac, została dawno
wynLku tych przemian.
religii. Fakty mogą pozornie temu narostama umiejętności i wiedzy w do anahzy czynników, od których przekroczona, co rozumieć należy, że skut
„Analiza terminu: kultura przywo- przeczyć. W społeczeństwie, którego kierunku specjalizacji i różnicowania zależy — według niego — możliwość ki użycia pocisków atomowych mogą być
dzii na myśl wartości różnorodne: religijność zamarła, kultura może klasowego.
przetrwania i rozwoju kultury na nieobliczalne dla życia ludzkiego na glo
wykwintne i grzeczne formy bycia, ostać się jeszcze czas dłuższy i zdo
bie. Nowoczesna wiedza dostarcza środ
Myśl współczesna potępiła to roz ziemi.
bliski stosunek do wiedzy, nagroma być się nawet na szereg olśniewają członkowanie. nawracając do ludzko
Możliwość — nie .pewność, gdyż ków umożliwiających zagładę życia fi
dzonej przez wieki, zainteresowanie cych dokonań. Siła tradycji religijnej ści bezklasowej. Ten nawrót jest już kultura jest przede wszystkim fun zycznego.
i tzdolność famipulowania filozoficzną działa kształbująco jesizcze na szereg na wielką skalę realizowany przez kcją dwuch czynników: poziomu na
Tak daleko ludzkość nie była jeszcze
ideą, twórczość i chłonność w dziedzi pokoleń nie wierzących. Lecz gdzie nowoczesne, niwelujące, systemy po szych wierzeń i Stępnia dociągnięcia nigdy i budzi się wątpliwość, czy może
nie sztuki. Strzec się trzeba utożsa źródła wyschły urodzaj z wolna usta- lityczne. Jesteśmy świadkami jego do nich naszego życia.
iść wiele dalej.
miania poszczególnych składników z je.
działania i skutków,
Poza codziennymi troskami, poza znany
„Tylko gdy wyobrazimy sobie
Z drugiej strony religia nie może
całością kultury, która polega na ich
Teoretycznym założeniem było
kulturę jaką być powinna, gdyby mi i zwykłymi ludzkimi walkami leży jak
jednoczesnej obecności i harmonijnym wypierać s*ę kultury, piętnować jej stworzenie dla wszystkich równych
nasze społeczeństwo było istotnie by na chmury rzucony cień, zawsze obec
skoordynowaniu. Rzadko kiedy jed jako przeszkody w duchowym życiu. warunków rozpoczynania życia i skie
chrześcijańskim, możemy ośmielić ny, choć unikamy spojrzenia nań wprost,
nostka ludzka staje się w tak pełnym „Wrażliwość estetyczna musi dojść rowaniu każdego do funkcji, jaką
się mówić o kulturze chrześcijań cień młota i kowadła: młota pełnego nie
znaczeniu kulturalną, może tylko do duchowej percepcji,, duchowa per wyznaczeni ku temu specjaliści uzna
skiej, jako o najwyższej form.e wolnictwa duchowego, jakiego nie znał je
czerpać z mniejszego lub większego cepcja przeniknąć wrażliwość este ją za najwłaściwszą. W praktyce wy
szcze świat i kowadła zniszczenia fizycz
kultury“.
tyczną, zdyscyplinować smak.“
nasycenia społeczeństwa kulturą.
łania, się stąd wszechwładza grup
Książkę omawianą Eliot starał się nego. Oba te narzędzia zbudował człowiek
Ta symbioza kultury i rel.gii, jed rządzących i mechaniczne planowanie
A jak kultura narasta w społeczeń
pisać nie z punktu widzenia poety, sam i między nimi sam się znajduje. Czy
stwie? Tu Eliot stawia tezę zasad ność i różność jednoczesna jest — wy- musi uszkadzać delikatną, żywą tkan
lecz socjologa obserwującego obiek się ta nazwa komuś podoba czy nie, czasy
niczą: o równoległości i nierozłącz- znaje autor — zagadnieniem tak kę kultury.
tywnie społeczność ludzką i wypro są apokaliptyczne. Spomiędzy młota i ko
noścj kultury ludzkiej z rozwojem re- trudnym, że tyko w przebłyskach ma
Uszkadza ją jednolita szkoła, two
wadzającego wnioski ze zbadanego wadła wywieść nas może tylko jedna dro
jej przeczucie. W epokach jej inten rzona w mylnym przekonaniu, że za
ligii.
materiału. Gra jednak w tym bada- ga, prosta i wąska jak promień światła.
W zamierzchłych czasach ludzkiej sywnego rozkwitu ludzkść jest niemal pewnia wszystkim jednakową i pełną
Jest to drogą nie przez człowieka zbudo
n!iu czujna wrażliwość artysty.
historii, religia i działalność kultu nieświadoma tej symbiozy, jak dziec możliwość rozwoju. W rzeczywistości
wana, droga Opatrzności.
ralna stanowiły jedność nie zróżni ko jest nieświadome swego wzrostu. taka uczelnia może (pod warunkiem
Teresa Skórzewska
W. W.
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nie ograniczając ją do dóbr konsump
cyjnymi i użytkowych bynajmrt.ej
nie narusza tezy, że własność jest
prawem przyrodzonym skoro, jak to
wynika z encyklik, o, w szczególności
(Encyklika (juadragesimo Anno).
z encykliki Qudragesimo Anno, ogra
niczenia prawa własności prywatnej
TYGODNIKU t. zw. katoli
własność
mogą być bardzo daleko posunięte
„Nie ma żadnego konfliktu pomię środków produkcji, gdyż
pANUJE powszechne przekona
ków świeckich „Dziś i Ju
dzy internacjonalizmem socjalistycz prywatną na środkach produkcji nie tylko w zakresie używania wła
nie, że wojna się skończyła. Je
tro“, wydawanym w War
jest zasadniczą podstawą tego ustro sności, lecz również i posiadania.“
szcze tylko na ziemiach polskich szawie, ukazał się artykuł p. Kon nym, a właściwie pojętym interesem ju,
...
I wreszcie synteza tych wszystkich
wyrokują „sądy wojskowe" a z pia stantego Łubieńskiego P.t. „Wyja narodu lecz przeciwn.e internacjona 3) częściowe uspołecznienie środ
mądrości:
ków
produkcji
ó-c
tylko
niie
zapo

stowskiej Legnicy roztacza swą sieć śnienia“, poświęcony zagadnieniu sto lizm socjalistyczny ... służąc ogro biega wsizysttk m ujemnych cechom
„Negatywne stanowisko encyklik
mnej większości społeczeństwa, służy ustroju kapitalistycznego, lecz równad Krajem sowiecki marszałek sunku katolików do socjalizmu.
w stosunku do sodjalizimu dotyczy
narodowi.“
i polski renegat.
Polsce toczy
nowocześnie wywołuje dodatkowych przede wszystkim światopoglądu maAutor prosi wprawdzie tych, któ
teriaiistycznego, który w tych cza
Po wyliczeniu tych zasad obwiesz chaos,
sie dalej straszliwa walka: naród
rzy nie będą się zgadzać z jego po
4) socjalistyczny ustrój społecz
w których ukazały się encyklii
cza p. Łubieński, że „izespół nasz te no gospodarczy ¡polegający przede sach,
polski walczy o wolność, najemnicy
ki stanowił prawie wyłączny świato
glądami, by zapoznali się z jego
zasady akceptuje i widzi w nich wszystkim na uspołecznieniu środ pogląd socjalistów. Poza tym wydazaś Moskwy walczą przeciw niej.
pierwszym artykułem, określającym
Cnota męstwa posiada dwie po stanowisko ideowo polityczne jego swój program działania“ — co mu ków produkcji stwarza. warunki do: je się, że pewien wpływ na stanowi
a) wprowadzenia pełnego systemu sko encyklik miał fakt, że w owych
stacie: w czasie wojny — odwagi, zespołu — ale niestety nie mam mo oczywiście wolno.
planowania zapewniającego maksy
postawa socjalistów w sto
W dalszym ciągu pj Łubieński malną racjonalizację (procesów go czasach
w czasie pokoju — krytyki (nazy żności zapoznania się z tym poprzed
sunku do religii,, a w szczególności
w stosunku do katolicyzmu była dość
wa się ją też odwagą cywilną). Jest nim wystąpieniem, a z drugiej stro twierdzi, że socjalistyczny ustrój spodarczych,
b) rozwinięcia jak najszerszej agresywna. Natomiast odłączenie so
to poprostu odwaga własnego są ny wyda je mi się, że „Wyjaśnienia“ społeczno gospodarczy nie jest inte
współpracy międzynarodowe!) przy cjalistycznego ustroju społeczno-go
popartego zdrową dają już same dość materiału do po gralnie związany z światopoglądem czyniającej się do pełnego rozwoju spodarczego od światopoglądu mate
du — oczywiście
<
materialistycznym.
Zespół
pisma
poszczególnych narodów.
racją i rzetelnym przekonaniem, znania dziwnych poglądów autora.
rialistycznego pozwala na zasadni
„Dziś i Jutro“ opierając się o świa
c) oraz wyzwala szerokie masy czą odmienną ocenę tego ustroju w
Doskonałą osobowość ludzką poTezy jego wyglądają w streszcze topogląd katolicki pragnąłby wnieść społeczeństwa z wyzysku kapitali świetle encyklik.44
winna cechować nie tylko odwaga
stycznego i niewolnictwa, stwarza
niu
tak:
do ustroju socjalistycznego pewne e- jąc
Zacytowaliśmy umyślnie taik ob
wobec nieprzyjaciela1, ale i odwaga
w ten sposób każdemu człowie
Podstawową zasadą socjalistycz lementy odmienne od tych, które kowi pracy pełne warunki rozwoju/4 szernie wywody pisma krajowego,
własnego zdania wobec swojego
otoczenia, swojego narodu. Ku nego ustroju społeczno-gospodarcze wnoszą przedstawiciele światopoglą
Najbardziej jednak zdumiewają by dać czytelnikowi wierny obraz, te
ród polski na swoich ziemiach nie go jest uspołecznienie środków pro du materialistycznego.
cych rzeczy dowiadujemy się na za go niebywałego zaciemniania praw
A więc naprzykład:
może nadal wypowiadać własnego dukcji.
kończenie. Oto „pod względem celów dy. Tu już nie można operować ła
„Z tej zasady logicznie wynikają
„W okresie walki o socjalizm jest socjalistyczny ustrój społeczno-go godnymi półsłówkami, a trzeba ja
zdania, gdyż jest w stanie wojny,
już wszystkie inne właściwości tego nieunikniona walka klasowa. Walka spodarczy spotyka się z pełną afir- sno i mocno stwierdzić, że wywody
do której potrzebna jest odwaga.
Łubieńskiego są przerażającym ob
ta musi być zdecydowana i konse macją encyklik.44
Ale tu na Zachodzie wojny nie ustroju.“
jawem
naciągania tekstów, kołtuń„Zasadą
wyraźnie
odróżniającą
kwentna.
Tymniemniej
nie
wolno,
w
ma. Nie nadużywajmy słowa „wal.
„Różnica z stanowiskiem zawartym
ka", podciągając pod to pojęcie ustrój socjalistyczny od kapitalisty naszym przekonaniu, naruszać kato w encyklikach polega na tym, że en stwa i wstecznictwa.
Zacznijmy od naciągania tekstów.
nawet ostry głos przy czarnej ka cznego jest planowy charakter go lickich norm etycznych w tej walce“. cykliki uznają prawo własności pry
watnej również na środkach produk Encykliki Wielkich Papieży przepro
spodarki
narodowej
“
.
Albo
jak
pisze
Łubieński:
wie. Odwagę trzeba schować, jak
Jednakże równocześnie trzeba wadzają wyraźną linię podziału mię
„Podkreślam, wyznając doktrynę cji.
Prawo rozszerzonej reprodukcji
miecz do pochwy, aby nie zardze
podnieść, że prawo własności prywat
dzy kapitalizmem a ustrojem prywat
wiała. Uzbroić się natomiast trzeba socjalistycznej zapewnia gospodarce personalizmu (sic!), że warunki eg nej na środkach produkcji może być
nej własności. Kapitalizm bowiem
w
świetle
encykliiki
Quadrageslmo
zystencji
człowieka
pracy
winny
w
stały
rozwój
i
t.d.
w odwagę cywilną, w cnotę wła
Anno ograniczane w podwójny spo pociąga za sobą odsunięcie mas pra
całej
pełni
odpowiadać
zasadom
tej
snego sądu, męstwo krytyki. 7rze„W okresie realizowania tego usób. Primo: pewne środki produkcji cujących od udziału we własności
ba umieć znaleźć na obczyźnie stroju ... cechą charakterystyczną doktryny.“
mogą być również wyłączone spod
Po krytyce ustroju kapitalistycz tego prawa czyli mogą być uspołecz narzędzi produkcji. W wielu wypad
miejsce dla siebie, a w świecie miej socjalizującego się społeczeństwa
Secundo dysponowanie wła- kach encykliki zalecają uspołecznie
sce dla Polski, pamiętając, że czas\ jest kierownicze stanowisko klasy ro nego, zawierającej sporo trafnych nione.
nością prywatną może być przez nie monopoli, ale wyraźnie podkreśla
momentów
'Lubieński
bak
formułu

nie stoi w miejscu, a przemiany w botniczej... Te pozycje osiąga klasa
państwo znacznie ograniczone, co ją, że chodzi tu o wyjątek. Jako
również można w pewnym stopniu
świecie pędzą jak huragan coraz robotnicza ... na drodze wykonywa je program społeczno gospodarczy:
„1) ustrój kapitalistyczny jest u- traktować jako pewnego rodzaju u- zasadę* zalecają prywatną wła
dalej i dalej. Czy mamy np. od nia bezpośredniej kontroli życia pu
sność narzędzi produkcji. .Można nia
aspołecznym skutkiem cze- społecznienie.“
wagę powiedzieć sobie otwarcie, że blicznego i nadawania mu kierunków (trojem
go prowadzą do takich kataklizmów
Leon XIII i Pius XI uznają, żgjgio- udowodnienie tej tezy bez trudu po
wielć reform społecznych w Krtijtt ^Mttych z zasadáini socjalistyczne jak wojny i Kr^ysy gospodarcze,
nopole w ręku jednostek są szkodli dać nie po jednym i nie po kilka, ale
jest nieodwracalnych?
go ustroju. Te funkcje klasa robo oraz niesprawiedliwego podziału do we dla ogółu, oraz uznają obowiąz po kilkadziesiąt cytatów z obu ency
Tymczasem emigracja przypomi tnicza wykonuje przez rady załogo chodu społecznego.
B1) liikwidacjei usfcrojtu kapitali ki ciążące na właścicielach, a zatem-•• klik. Przypomnijmy niektóre ich po
na trochę sen sprawiedliwych, prze we, związki zawodowe i partie poli stycznego
może nastąpić przede„Ustrój socjalistyczny nie znosząc wiedzenia:
rywany,' studiowaniem senni ków. tyczne“.
wiszystkim
prztz uspołecznienie zasady prywatnej własności, a jedyW części pierwszej, zatytułowa
Jednym z nas marzy się sen o Pol
nej „Rozwiązanie fałszywe — socja
sce jagiellońskiej, drugim o Polsce
lizm“ encykliki „Rei*um Novaruna“
międzymorza, innym sk 1 omny, urzęd
czytamy:
niczy sen o Polsce dwudziestole„Jeśli... ktoś ograniczywszy swe
lecia. —A jakie będzie miejsce Pol
wydatki, poczynił oszczędności i...
IP dniu 13 lutego b. r. odbył się
zarówno w życiu publicz
ujemne warunki dla kato nabył ziemię, wcwczas ta ziemio, nie
ski, gdy nadciągająca już burza
zjazd Rady Instytutu Polskiego Akcji
nym, jak i prywatnym.
lickiego i polskiego wy jest czym innym jak zapłatą... za
historii zacznie wywracać ziemię?
Katolickiej, w lokalu Polskiej Misji
chowania
dzieci.
Ach, lepiej prześpijmy to! lak źle
b) Rada wzywa polskie spo
pracę... i dlatego pozostać winna w
Katolickiej w Londynie. ( W najblższym
i tak niedobrze. — A jaka będzie
fWterze podamy sprawozdanie ze zjaz Ju
łeczeństwo katolickie do II. Rada wzywa wszystkich Po jego mocy, jak zapracowana przez
jak i z kursu dla przodowników Akcji
Polska po burzy?—Nie myślmy!—
przestrzegania praw bo
laków katolików, biorących niego zapłata. Na tym właśnie pole
Katolickiej). Rada powzię ła niezmiernie
A co czynić dziś?—Śnić kołysankę
skich i kościelnych, potę
udział w życiu organizacyjno- ga prawo własności ruchomej i nie
ważna uchwałę, domagajac się wytworze
o zgodzie narodowej, o obcej po
piając rozwody i konku
społecznym, aby we wszel ruchomej.“
nia zdrowej i odważnej opinii katolickiej:
mocy, o koniunkturze, o sprawied
binaty.
kich wyborach głosowali tyl „Zmiana zatem posiadania z pry
Rada Instytutu Polskiego Akcji
liwości międzynarodowej.
ko za ludźmi, którzy nie zła watnego na wspólne, do której dą
c) Rada wzywa wszystkich
Katolickiej
w
Wielkiej
Brytanii
mali publicznie praw Bożych żą socjaliści, pogorszyłaby warunki
Polaków
katolików,
aby
Posiadamy magiczną wiarę w
stwierdza, że wśród społeczeń
i kościelnych.
wszystkich pracowników, pobierają
w życiu
towarzyskim
tradycję i we własne talenty, które
stwa polskiego na uchodźctwie
umieli zachować miłość III. Rada potępia wszelkie osz cych płace, ponieważ odebrałyby im
mają się nagle wziąć z niczego.
szerzy się zło, wynikające z nie
bliźniego i takt względem
Jednych gorszy, jak grzech śmier
czerstwa, rozpowszechniane swobodę używania płacy na cele do
telny, najdrobniejsza pró ba dot- I przestrzegania zasad katolickich.
błądzących, ale jednocze
w prasie, życiu zbiorowym wolne, a tym samym także nadzieje
i możność pomnażania majątku ro
I. a) W związku z obranym na
śnie nie dopuszczali do
knięcia, krytyki, potępienia tego,
i prywatnym.
nym na rok bieżący przez
zatarcia różnicy pomiędzy IV. Rada zaleca urabianie, przede dzinnego ii polepszenia losu.“
co było do tej pory. Drudzy wie
Instytut hasłem:
świętą nazwą „mąż i żo
rzą, że hasłami bez nau ki i Jowszystkim przez prasę kato Albo naprzykład:
„Z tego też powodu, że człowiek w
na
”
w
pojęciu
katolickim,
świadczeń, tak jak wiarą bez uczyn
licką, jasnego pojęcia o:
„CHRYSTUS KRÓLUJE
przeciwieństwie
■ do zwierzęcia nia
a
osobami,
które
nie
mają
ków, zbudują nową Polskę. Jedriil
a) rodzinie, małżeństwie i rozum, trzeba by miał nie tylko —
w RODZINIE POLSKIEJ”
najmniejszego do tej świę
trzymają się stiupieszałych, staro
wychowaniu dzieci,
tak jak zwierze — pozostawione so
tej nazwy—prawa, będąc
Rada pragnie i domaga
świeckich, zbankrutowanych, nie-’
b) honorze w świetle zasad bie dobra do bezpośredniego spożycia
związanymi ze sobą tylko
się od Polaków katolików,
kiedy komedianckich wzorów prze
katolickich,
(wedle zalecenia K. Łubieńskiego;
jakimś węzłem cywilnym,
aby tworzyli opinię pu
szłości, drudzy niesprawdzalnego
c)
różnicy pomiędzy ucz przyp, W.Z.) — ale żeby miał dobra
który bez sakramentu mał
bliczną, nacechowaną od
frazesu zwietrzałych haseł.
ciwym i nieuczciwym do stałego i trwałego posiadania“...
żeństwa, usuwa dla kato
wagą cywilną, w obronie
Krytyka jednego i drugiego po
zdobywaniu pieniędzy.
Dalej mówi Leon XIII o nienaru
lików Boga z życia ro
zasad, których nie wolno
glądu i u’ ogóle każda krytyka,
dzinnego.
nikomu łamać bezkarnie—
wykraczająca poza granice perso
Stwierdzając, że powyższe uch; szalnym prawie posiadania „trwa
d) Popierając zawieranie mał wały i żądania są jak najbardziej łych i korzyść przynoszących dóbr“,
naliów, uchodzi niemal za obrazę
żeństw wśród naszego uzasadnione wobec bohaterskiej to jest narzędzi produkcji.
najwyższych wartości narodowych.
uchodźctwa, Rada prze postawy społeczeństwa katolic I wreszcie w czasach, gdy nie by
Myślenie odbywa się mocą silników władzy i do ni yśl enia kategoriami
czasów,
jaki,e
nie
wrócą.
strzega przed wielkim nie kiego w Kraju, zajmowanej w ło jeszcze przykładów urzeczywistnie
umysłu, skonstruowanych dobrze
Istnieje obawa, że otarłszy się
bezpieczeństwem związ obronie jego życia religijnego nia ustroju socjalistycznego kreśli
przed rokiem ią3ą względnie na
ków wyzpaniowo - miesza i narodowego, Rada wzywa Leon XIII proroczy obraz społeczeń
pędem oficjałnych i jakże skąpych o wielki świat, wrócimy do Kraju,
niosąc
w
lektykach
tych
szanownych i uważa za koniecz wszystkich przedstawicieli ucho stwa, w którym zniesiono prywatną
oświadczeń kierów ictwa polityczne
ne przeciwdziałanie temu, dźctwa polskiego, aby nie tylko własność narzędzi produkcji:
go i wojskowego. Za największą nycli starców i nic więcej, Kraj
„Oprócz niesprawiedliwości spro
przez właściwą współpra nie łamali, lećz usilnie bronili
odwagę uchodzi niemyślenie, za naj będzie od nas oczekiwał: wiedzy,
pomnożonych talentów. Strach po
cę w tej dziedzinie z An- zasad katolickich w życiu pu wadziłby ten system jeszcze bezwątczcigodniejszą postawę skleroza.
pienia zamieszanie i przewrót całeglo-Polskim Stowarzysze blicznym i prywatnym.
Polskie życie na emigracji w każ myśleć, że doczeka się tylko pio
iłego ustroju za czym by przyszła
niem Katolickim (APCA).
dej prawie dziedzinie kierowane jest senki o rozmarynie i powtórek hi
Zarząd
Instytutu
Polskiego
twarda i okrutna niewola obywateli.
storii
z
lat
1914
—
łęSę.
Rada uważa, że związki
przez zmowę pewnych sił i to sił
Otwarłaby śię brama zawiściom wzamieszane
stwarzają
zawsze
Akcji
Katolickiej
J.
B.
udzi starych, nawykłych do swojej

ODWAGA
1 KRYTYKA

Ci, którzy chcą być apostołami wśród
socjalistów, winni opowiadać pełną i ca
łą prawdę otwarcie i szczerze, bez żad
nych ustępstw na rzecz błędu.
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jemnym, swarom i niezgodom; po
odjęciu bodźca do pracy jednostkom
talentom i zapobiegliwościom wy
schłyby same źródła bogactw; rów
ność zaś, o której murzą socjaliści,
nie byłaby czem innem, jak zrówna
niem wszystkich ludzi w niewoli?1
A teraz Pius XI:
„Trzeba się usilnie strzec... kolek
tywizmu, do którego siłą rzeczy
zmierza... ten kto odrzuca lub osła
bia indywidualny i prywatny cha■»^kter własności?*
„Kiedy... państwo uzgadnia ustrój
własności z koniecznościami dobra pub
licznego, to wówczas dobrą nie złą
przysługę oddaje prywatnym właści
cielom. Broni prywatnej własności, a
nie niszczy; nie osłabia jej, ale ją
«twierdza.“
A w końcu mówi Pius XI o łagod
niejszym odłamie socjalizmu:
„... Walka, wypowiedziana wła sności prywatnej, przybiera w tym
odłamie socjalizmu formy łagodniej
sze i rozmiary coraz węższe, tak, że
się już nie zwraca przeciw posiadaniu
środków produkcji,
jako takiemu, ale przeciw tej wyjąt
kowej pozycji, która sobie tą wicu
ność wbrew wszelkiemu prawu zdo
była? ‘
Stawia następnie Pius XI pytanie,
czy nie można także i zasad chrze
ścijańskiej prawdy nieco złagodzić i
«tępić, by i>ójść naprzeciw łagodniej
szemu socjalizmowi i> spotkać się z
nim niejako w połowie drogi?
Na to pytanie odpowiada Ojciec
Święty zdecydowanie przecząco. Re
zygnacja z wolności człowieka —
•której podstawą jest właśnie włas
ność środków produkcja — dla po
większenia „produkcji“ — byłaby
sprzeczna z katolickim pojęciem god
ności człowieka. Nawet więc gdyby
ustrój socjalistyczny miał przynieść
zwiększenie dobrobytu —■ należało
by go odrzucić.
Jeżeli zestawimy te cytaty z wy
wodami ip. Łubieńskiego, dojdziemy
do przekonania, że ten ostatni albo
w ogóle nie czytał encyklik (słusznie
więc skarży się na powszechną igno
rancję w sprawach społecznych!) al
bo świadomie je przekręca i fałszy
wie informuje czytelników o Ich tre
ści.
Tyle o naciąganiu tekstów.
Pozatem zdumiewa płycizna wywo
dów autora. Wydaje mu się, że można
łatwo odlepić niejako socjalizm od
materializmu i przylepić go do per
sonalizmu. Właśnie do per
sonalizmu, „którego doktrynę wyznaje."
Ja tam wolę się przyznać do uni
wersalizmu niż do personalizmu, ale
nie widzę, jak można pogodzić wła
śnie
personalizm
z
systemem, w którym państwo dyktu
je każdemu obywatelowi co, jak,
gdzie i kiedy ma wytwarzać oraz co,
jak, gdzie i kiedy ma «pożywać.
Do tego bowiem ostatecznie spro
wadza się system „uspołecznienia“
wszystkich narzędzi produkcji. Jest
przepaść między systemem, w któ
rym to uspołecznienie uważa się za
konieczny wyjątek ,a systemem je
go powszechnego zastosowania. Do
dajmy, że „uspołecznienie? jest tu
tylko terminem, mającym złagodzić
istotną treść (upaństwowienia.
Czyż personalizm ma być tylko
przedmiotem rozważań intelektuali
stów, czy też oznacza on wskazówkę
dla urządzenia życia ?
Godność człowieka wymaga, by
mógł on sam rozstrzygać o rodzaju
i ilości swej pracy, o rodzaju i ilości
tego co spożywa, by samodzielnie
mierzył swe możliwości zarobku z
potrzebami spożycia.
Wielkie teorie i systemy, jak per
sonalizm, czy totalizm ufundowany
na pokładzie monizmu materialistycznego, znajdują właśnie odbicie w co

dziennym życiu.
Stolarz, który sam decyduje o tym,
jaki stół będzie robił i czy będzie ro
bił stół, czy szafę, kiedy będzie pra
cował, a kiedy odpoczywał, gdzie ku
pi materiał i komu sprzeda swój to
war — żyje w systemie opartym o
personalizmChłop, który sam decyduje, co na
którym polu zaseje i ile świń będzie
hodował, który do takiego życia jest
przywiązany — to zwolennik perso
nalizmu.
Gdy jeden i drugi organizują się
w zrzeszenie dla wspólnego 'polepsze
nia bytu, gdy przytym kierują się w
swych decyzjach zasadami moral
nymi — obiektywnymi, ale subiek
tywnie uznawanymi, gdy motywem
ich gospodarczych decyzji są względy
na dobro całości społecznej do któ
rej należą — są uniwersalistami.,
choć sami o tym niewiedzą.
Trzeba właśnie w tych małych, co
dziennych objawach wyższego ładu,
pozostawiającego jednostce to co w
rzeczach małych czyni ją wielką —
odpowiedzialność, godność i wolność
— dostrzegać znamiona systemu.
Kołtuństwem jest ogłoszenie jed
nym tchem „personalizmu“ i potępie
nie „niepotrzebnego chaosu“, jaki
wywołują samodzielne decyzje go
spodarujących jednostek. Tylko aberacja marksistowskich doktrynerów
doprowadzić może do nazywania
„n.eprtrzebnym chaosem“ wszelkich
objawów wolności» człowieka.
To samo można powiedzieć o obie
tnicach dobrobytu dzięki „prawu re
produkcji socjalistycznej.“
To prawo jest, przyznajemy rację
p. Łubieńskiemu, prawdziwe. Ale
oczywiście nie w sensie naiwnych te
orii kon.uktur Marksa, które są dla
współczesnej ekonomii tym czym dla
astronomii system Ptolomeusza. Wia
domo jednak, że przy systemie to
talnej dyspozycji państwa socjali
stycznego można dużo produkować.
Faraonowie przy pomocy tego sys
temu wyprodukowali, jak wiadomo,
piramidy, jedynie w dziedzinie spo
łecznej posługując się środkami no
woczesnej techniki (totalistów) tj.
batem dozorców.
Rzecz w tym, że narzuciwszy sys
tem pełnej dyspozycji państwa nad
produkcją i spożyciem można zabrać
dowolną część produkcji i przezna
czyć ją na piramidy lub czołgi. Pow
szechne planowanie produkcji spro
wadza się do powszechnego planowa
nia spożycia, nikt bowiem nie może
spożywać tego, czego nie wytwarza
no, czyli czego nie „zaplanowano“.
W rezultacie skutkiem ustroju so
cjalistycznego (podobnie jak i „no
woczesnego. kapitalizmu) jest od
danie ogromnych bogactw czyli ogro
mnej siły do dyspozycji nielicznych
jednostek. Bogactwa te kuszą do ich
zastosowania w sposób, zaspakający potrzeby tych nielicznych, czyli
ich ambicje do rozszerzania władz
twa, Oba systemy prowadzą do woj
ny i imperializmu, dającego jednej
pąrsionie rządy nad światem.
Taki jest chybą sens „personalizmu“
p. Łubieńskiego.
Bezmyślne 'powtarzanie sloganów o
unikaniu „niepotrzebnego chaosu“ i
o „reprodukcji socjalistycznej“ oraz
o „internacjonalizmie“ (który polega
w praktyce na poddaniu wszystkich
narodów
dyktaturze jednego) —
trzeba n.estety nazwać kołtuństwem.
Przykro jest patrzeć, jak ludzie zdol
ni do samodzielnego myślenia pow
tarzają z nabożeństwem wszystkie
dziewiętnastowieczne produkty mar
ksistowskiej kołtunerii i wydaje im
się przytym, że są postępowi.
Wiek XX prtzyn/.ósł nam dotych
czas krańcowe realizacje kapitali
zmu i marksistowskiego totalizmu
jako odstraszające i odrażające przy
kłady. Ale przyniósł nam też świt
lepszej przyszłości w postaci zrozu
mienia, jakie są warunki naprawy

ustroju gospodarczego..
Fundamentem są tu dla nas wiel
kie Encykliki społeczne. Leon XIII
skreślił, jak już wspomniałem, pro
roczą wizję niewolnictwa socjalisty
cznego, w czasie gdy nie było jesz
cze milionowych obozów socjalisty
cznej pracy na Sybirze. Rzucił jed
nak równocześnie gromy potępienia
na kapitalizm, niszczący ustrój wła
sności prywatnej, gdyż odbierający
milionom wszelką możliwość zdoby
cia własności narzędzi produkcji.
Krytykę kapitalizmu pogłębił i roz
szerzył wielki Papież Pius XI.

Obaj papieże wskazali, jak szukać
poprawy:
przez upowszechnienie
własności i (związanie gospodarki.
Związanie podwójne: a) zasadami etyki jawnie gwałconymi przez pań
stwa kapitalistyczne, oddające swój
aparat na usługi przemocy gospo
darczej nielicznych oraz b) związa
nie ustrojem stanowym, symbolizu
jącym jedność całości społecznych i
stwarzającym ramy dla inicjatywy
prywatnej.
Nie było rzeczą papieży dawanie
konkretnych recept naprawy. Pier
wsze próby realizacji ustroju korpo
racyjnego były nieudane, bo łatwo
zbudować ustrój prosty ale zły, opar
ty na skrajności, trudno zbudować
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ustrój dobry, ale wymagający prze
myślenia, bo oparty na wielkiej synteze wolności jednostki, pełniącej
służbę dia całości.
Ale katolicka myśl społeczna, nie
stoi w miejscu. Zręby myślowe sy
stemu są gotowe tak samo, jak go
towe były .zręby myślowe systemu
socjalistycznego w 1848 roku, na 70
lat przed pierwszą realizacją.
Wiemy już dziś na czym polegał
błąd pierwszych prób: na nie dość
rewolucyjnym ujęciu sprawy wspól
nej własności wielkich przedsię
biorstw. Wskutek tego pozostawiono
ośrodki kapitalistycznej dyspozycji
w państwach próbujących realizo
wać korporacjoniizm j — nic z tego
nie wyszło, bo nie mogło wyjść.
Właściwy ustrój wielkich przed
siębiorstw spółkowych należących do
pracowników rozwiązluije sprawę., Z
powodów, które już kilkakrotnie wyłuszczyłem, wielkie przedsiębiorstwa
pracownicze nie mogą uprawiać po
lityki kartelowej i n.e mogą być mo
torem wojen zaborczych.
(Czytelnika polskiego trzeba tu
ostrzec przed pewnym Niebezpie
czeństwem językowym przy lektu
rze encyklik. Krytykując -własność
„wspólną“ — communis — papieże
mają na myśli kolektywizm, a nie

własność spółkową, w której udziałow.ec ma określony udział, pozbywailny i przekazywany w spadku. W
polskim tłomaczeniu różnica się za
ciera.)
Właśnie unikanie łatwizn, a wska
zanie drogi syntezy, było wiekopo
mną zasługą wielkich eiacyklik. Gdy
nowe zdobycze wiedzy technicznej
zmuszają do zachowania wielkich
warsztatów, nowe zdobycze wiedzy
społecznej wskazują na konieczność
obrony człowieka przed systemem
niewoi% którą mu niósł kapitalizm,
a której ulepszoną konsekwentną
realizacją jest komunizm.
Nie ma innego sposobu rozwiąza
nia tego dylematu, jak wyciągnię
cie wniosków z encyklik społecznych
Leona XIII i Piusa XI. Na tym po
lega ich wielka nowoczesność. DŁatego trudno mi zrozumieć, jak mo
żna, zapaliwszy przed nimi ogarek,
odwracać się wstecz ku zabobonom
XIX wieku a zaświecać pochodnie
ku czci Marksa.

Są ludzie, którzy pozostaną kon
serwatystami nawet wtedy, kiedy si
lą się na postępowość. Nie umieją
usłyszeć rytmu marszowego zbliża
jącej się nieuchronnie rewolucji
chrześcijańskiej w Europie]
Wojciech Zaleski

W. A. ZBYSZEWSKI

KATOLICYZM

DYSKUSJE

NIEMIECKI

IERWSZY raz od. wojny przeczy (łącznie z Volksdeutschami z całej
tałem dłuższą rozprawę po nie- środkowej Europy, sudeckimi Niem
cami i t.d.) autor szacuje na 11 milimecku: studium o obecnej sytuacji
Kościoła w Niemczech, pióra młodego jonów, z tego połowę stanowić mają
działacza (urodzonego w 1920 r. w katolicy — 500 tys. z Warmii,
Heidelbergu) Otto B. Roegele, w nu 1800 000 ze Śląska, 2 } miljona z Su
merze lutowym b.r. miesięcznika ka detów, reszta — przeszło 1 miljona
tolickiego „Hochland“, wydawanego — N.emcy z Siedmiogrodu, Węgier
w Monachium. Nie ma co ukrywać: etc.
Autor unika wzmiankowania Pol
Ta rozprawa mi zaimponowała. Nie
tylko erudycją, statystyką, doskona ski w tym związku, woli używać ołą metodą; znacznie bardziej impo mówień „zza linii. Odry i Ny^sy“ itp.
nująca jest odwaga autora. Nie wy Nie rzuca się, nie ciska, wyraża się
obrażam sobie by w polskim 'perio oględnie o tej katastrofie. Może ustęp
dyku katolickim wydrukowano rów najs.lniejszy to ten, w którym tłu
nie ostre uwagi o współwyznawcach, maczy psychiczne momenty, sprawia
jące, że księża „vertriebene“ są na
o klerze, ba, o hie-rachii kościelnej.
Roegele streszcza na dwu stro stawieni nieufnie i niechętnie wobec
herarchi. w Niem
nach tło historyczne. Katolicyzm nie 'katolickiej
miecki, zrodzony z konbr-reformacji, czech. Pisze: „Ci księża przeżyli nie
zajmuje od XVII w. stanowisko ob tylko niesprawiedliwości z rąk władz
ronne. Ocalony przez władców kato- śwecklich, które ich ograbiły i wypę
l.ckich, niemal wytrzebiony w księ dziły, ale i zdradę ze strony wła
stwach protestanckich, „wisi“ na snych .przełożonych kościelnych. Naj
władzy świeckiej. Sekularyzacja na silniejsze jest to .poczucie krzywdy
poleońska, rozrost protestanckich u księży sudeckich, którzy przeżyli
Prus, podcinają wiekowe podstawy. wypędzenie pod rządami, swych wła
Kościół nie może się uporać z dwoma snych dawnych biskupów i doznali z
nowymi zjawiskami XIX w. — pcFw- ich strony przynajmniej upokarzają
staniem olbrzymich ośrodków miej cego braku wstawiennictwa. Ale i
skich, w których ludność hołduje wschodnio-pruscy i śląscy księża do
grubemu materializmowi, i mdyfe- znali pod nowymi administratorami
rentyzmem większości inteligencji. (kościelnymi) tak wielkiej dawk. nie.
Na wsi jest tylko pozornie lepiej — chrześcijańskiqgo nacjonalizmu, ta
w grancie rzeczy jej katolicyzm sta kiego braku wszelkiej opieki pasterje się czysto obrządkowym, częścią sk.ej, a nawet częściowo tyle praw
obyczaju. Kościół jest wykładnikiem dziwej krzywdy, że ich szacunek do
tylko cienkiej warstwy inteligencko- władz kościelnych, który ostatecznie
burżuazyjnej. Zwycięstwo hitleryzmu w głębi duszy każdego z nich tkwi,
wykazuje, że chrześcijanie stanowią został zachwiany“.
To nie są zarzuty, z którymi moż
w Rzeszy tylko drobną mniejszość.
Akcentuje ono jeszcze bardziej ściśle na rozprawić s.ę argumentem o nie
defenzywne stanowisko Kościoła: mieckim szowinizmie, „dobrze im
obrona „stanu posiadania“ staje się tak“ i t.d. To są zarzuty poważne i
które muszą być przez katolików pol
najwyższą mądrością.
Rok 1945, obalając bożyszcza na skich traktowane jako sprawa bole
zizmu, stwarza dane dla odrodzenia sna, ponura i w której racja nie leży
wpływów katolick.ch. Niestety. Ko po naszej stronie. „Oko iza oko“ nie
ściół nie jest w stanie odegrać roli, jest zasadą Nowego Zakonu. Na na
która przed nim stoi otworem. Ugi sze usprawiedliwienie możemy tylko
na się pod ciężarem trudności admi zacytować dwa fakty:
nistracyjnych, wywołanych podzia Primo: sami padliśmy ofiarą podob
łem zonalnym, który przepoławia nych procederów po wojnie, jeszcze
większość diecezyj, strat material brutalniejszych, na naszych ziemiach
nych (w diecezji akw.zgrańskiej wschodnich, gdzie ogromny procent
85% budynków kościelnych, prawie naszych księży nie wróciło w ogóle
tyleż plebanij etc. leży w gruzach), do Polski, lecz zostało wygnanych
kolosalnego braku księży, wreszcie na Solówki, Peczarę, Kamczatkę it.d.
Secundo: cały złowrogi proces
problemem „wypędzonych N.emców“
(vertriebene).
Ogólną ich ilość przesiedlać został uchwalony, w Pocz
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dam.e przez. Wielką Trójkę bez żad
nego udziału Polski, która była re
prezentowana (zresztą tylko w
przedpokoju) przez agentów sowiec
kich i jednego agenta angielskiego.
Są to okoliczności Łagodzącej« roz
grzeszające. Wobec tej .wielkiej trage
dii. jesteśmy dzisiaj bezsilni: czy to
jednak oznacza, że w ¡przyszłości, gdy
Polska zostan.e wyzwolona z sowiec
kiego jarzma, mamy zachować się
biernie, nie starając się o wynugrodzen-e krzywdy: Osobiście uważam,
że stanowisko podobne byłoby zbrod
nią.
Pow.nniśmy w każdym razie
duchownym katolickim niemieckim
z Ziem Odzyskanych zwrócić cały
ich dobytek, względnie jego ekwiwa
lent, a takoż wszelkie ruchomości
kościelne, które musieli zostawić. Powtóre powinniśmy wszystkim księ
żom, którzy chcą wrócić, a nie zazna
czyli się jako germanizatorzy, .pow
rót ten ułatwić. I tę samą politykę
chętn.e bym zastosował wobec wszy
stkich deportowanych katolików z
Ziem Odzyskanych z wyjątkiem tych,
którym można wykazać wyraźnie
wrogie antypolskie stanowisko, czy
czynny udział w ruchu hitlerowskim,
czy zbrodnie wojenne. Wszak ci kato
licy warmińscy to są potomkowie
tych, których dla Kościoła uratował
Kardynał Hozjusz , a mm przecież
tak słusznie się szczycimy jako naj
większą postacią polskiego Kościoła.
N.e lubię żadnych wysiedlań, ale wysiedlame katolików — to sprawa
szczególnie serio. A zresztą wierzę
w asymilację Niemców, więcej niż w
asymilację przedstawicieli innych
narodów w Polsce: Traugutt, Grot
tger, Brandt, Staszic, Brückner, Lin
de, Ko.berg. Lieske, Dietel, W. Pol
i tyle tysięcy czy miljonów innych—
cóż to byli jeśli nie spolonizowani
Niemcy? 'Rasizm jest zawsze nieza
leżnie od swego materiałistycznego
obłędu wstrętnym prostactwem a już
rasistowska religia jest wyznaniem
dla .plemion ludożerców.
Jeśli chodzi o sytuację deportować
nych w Rzeszy to Roedele z pasją
podkreśla że zostali oni przyjęci przez
swych współziomków źle, niechętnie
.i wrogo. Zawiodła nie tylko ludność
niemiecka, zawiedli również katolicy
niemieccy, zawiodły lokalne rządy
chadeckie (nie okazały się wcale 1»PDokończenie na str. 7
i
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Jeden z ostatnich artykułów przed wyprawą Adama Doboszyńsliego do
Kraju, pisany w r. 19-it) i zamieszczony w „Studiach politycznych“, porusza
niezmiernie żywotno problem stosunków polsko-brytyjskich.
Jak wszystkie prace Doboszy ńskiego — zawiera on szereg głębokich i ory
ginalnych myśli a równocześnie wiele ostro i bez ogródek wypowiedzianych
uwag krytycznych, które świadczą zarówno o charakterze, jak i o właściwym
autorowi pojmowaniu publicystyki.
REI).

Niebezpieczne to przedsięwzięcie. Kilka tody przestudiować i dostosować do nich
razy siadłem już do pisania i zawsze w własne postępowanie, nie zużywając zbyt'
końcu tchórzyłem. Anglicy — co tu wiele energii na ich „demaskowanie",
obwijać w bawełnę — nie cieszą się dziś jeden z intelektualistów brytyjskich, bę
wśród Polaków dobrą sławą; wymyślać dący zarazem dygnitarzem kościoła an
na nich należy do dobrego tonu — bro glikańskiego, powiedział mi w r. 1945,
nić ich naraża na zarzut, że się „coś w tuż po zwycięstwie nad Niemcami: „ze
tym ma", że się już jest na ich służbie nasze postępowanie w stosunku do Rosji
lub że pę chce coś u nich na przyszłość i Polski było dyktowane przez expediency
sobie zaskarbić. Co gorzej, broniąc (dogodność) a nie wzlędy moralne, to
Anglików »araża się nie tylxo ich „żer- jasne, ale nasza polityka była zawsze
com" czy „fobom", ale i tej odwrotnej taka i szkoda nad tym dyskutować. Wy• kategorii rodaków, których służalstwo daje mi się jednak, że postępowanie
względem możnych tego świata stanowi nasze było w tym wypadku błędne i że
jedną z najciemniejszych plam naszego dało nam więcej strat, niż korzyści".
uchodźctwa i którzy zawsze powiedzą, W tym „pragmatycznym" (mierzącym
że obrona nie była dość gorliwa. Mimo zamiary na skutki) ujęciu leży istota
wszystko, świadom ryzyxa, które biorę metody brytyjskiej. Krok tu już tylko'
na siebie, bronię Anglików, nie dla oso do zasady „cel uświęca środki", demora
bistych korzyści ani też dlatego, by lizującej tego, kto ją stosuje; świadomi
działa im się z naszęj strony krzywda, tego niebezpieczeństwa Brytyjczycy chro
gdyż są oni doskonale na to obojętni, nią swego zdrowia 'moralnego przy po
co my o nich myślimy, ale ponieważ mocy tylokrotnie przez cudzoziemców
oburzanie się na Anglików wyrządza (odkrywanej (na swą szkodę) właściwości
krzywdę nam samym, utrudniając nam dorabiania
i
usprawiedliwień moralnych
prawid łową rozgrywkę polityczną ze świa- ido każdej akcji, dyktowanej przez czysty
tern anglosaskim. Oburzenie jest źródłem «egoizm narodowy.
.czynów nieprzemyślanych, a w najlepszym
Ktokolwiek miał sposobność obserwo
raz.ie boczenia się i dąsów ; skoro nie wać zbliska Anglików, wie, że skoro
jest w naszej mocy zmienić Anglików, tylko interes brytyjski (uznany za taki
’ powinniśmy dążyć do ich zrozumienia przez ogół) wymaga jakiegoś działania
i do ułożenia sobie stosunków z takimi, międzynarodowego niezbyt licującego z
jakimi są naprawdę, a nie jak ich.sobie moralnością, idzie odrazu w ruch roz
• uroiliśmy.
budowana szeroko aparatura, służąca do
Do niedawna wielu Polaków wyobra- synchronizacji
■
interesu narodowego z
żało sobie Anglików jako międzynaro- odczuciem
<
moralnym. Idą w ruch am
dowych filantropów, którzy dopłacać bony i artykuły wstępne, zebrania dys
będą do Polski i czuwać bezinteresownie kusyjne i mównice w Hyde Parku. W
nad jej rozwojem i dobrobytem. W innych narodach dzieje się to samo, ale
styczniu 1941 jeden z najwybitniejszych itam płatni „usprawiedliwiacze" fabrykują
młodszych oficerów naszej Marynarki <cynicznie wybiegi i wykręty ; oryginal
Wojennej tłumaczył mi, że po wojnie iność Brytyjczyków polega na tym, że
Polska powinna oddać się całkowicie w oni
i — dorabiając moralne argumenty do
ręce Anglików; niech nas urządzają i przyziemnych
j
interesów — wierzą na
nami rządzą. Powiedziałem wówczas prawdę
j
w siłę tych argumentów ; w tym
temu panu, że Anglicy są organicznie dorabianiu
<
biorą udział w najlepszej
niezdolni do rządzenia kimś innym na wierze
’
najtęższe mózgi narodu, ludzie
korzyść jego a nie swoją, my zaś nic <stojący na wysokim poziomie intelektu-.
ich ' nie obchodzimy, gdyż w naszym alnym
;
i etycznym. Oto charakterystyczny
kątku Europy żadnej korzyści dla siebie przykład
]
tej metody: przeciętny Anglik
dopatrzyć się nie mogą. Ten sam mary- wierzy
’
święcie, że jego cechą narodową
narz przeszedł przed 'rokiem na stronę jjest sympatia dla „underdog", dla tego
pp. Bieruta i Gomółki, powodowany słabszego
<
pieska, którego dusi silniejszy.
zapewne żalem do Anglików, że tak ]I rzeczywiście, w sporze Hitler-Polska
srodze zawiedli jego nadzieje. Jakie na- czy
<
też Stalin-Grecja sympatie Brytyjczy
dzieje, takie ich spełnienie ; od złudzeń ]ków były po stronie słabszego; nato
do śmieszności droga niedaleka, a że imiast — tak się jakoś dziwnie złożyło
śmieszność graniczy blisko z tragedią — w sporze Rosja-Polska „underdogiem"
(jak to wykazał w swych sztukach pewien ■stali się Ukraińcy i Białorusini, uciskani
wielki Anglik nazwiskiem Szekspir), więc przez brzydkich polskich „landlordów",
złudzenia nasze co do Anglików więcej co
, pozwoliło Brytyjczykom stanąć z czy
mogą nas kosztować tragedii niż groteski. stym sumieniem po stronie Rosji prze
Brytyjczycy — twierdzę to z uporem ciw
,
Polsce.
— są największym narodem naszej epoki ;
Sprawiedliwość nakazuje stwierdzić,
wycisnęli na niej znamię głębokie i nie że W. Brytania ma wielu ludzi, przy
zatarte," znacznie chyba głębsze niż Włosi kładających do polityki zagranicznej rze
na wieku XVI czy Francuzi na wieku telne miary moralne; ludzi takich jest
XVIII. Od Brytyjczyków zaczerpnęła w W. Brytanii napewno niemniej niż w
ludzkość główne instytucje dzisiejszego innych krajach; zdzierają oni bezlitośnie
świata jako to ustrój parlamentarny, ka wszelkie obsłonki, tkane przez hipokryzję
pitalizm i masonerię ; oni stworzyli naj
większe imperium ; ich dzieckiem (choć
źle, zdaniem Brytyjczyków, wychowanym) JAN JAN1UREK
są Stany Zjednoczone, szykujące się do
objęcia spadku po starzejącej się W. Bry
tanii; Brytyjczykami byli Darwin i Shaw,
Chesterton, Aldous Huxley i T. S. Eliot,
Keynes, Rutherford (odkrywca budowy
atomu) i Fleming (wynalazca penicyliny).
Brytyjczykom zawdzięcza świat football
ROSZURA ma tytuł raczej pro
i tennis, brydża i pingponga, pieniądz
wokujący. Po .przeczytaniu jej
papierowy i krawat w paski, maszynę
czytelnik, który spodziewał się
parową i pierwszy czołg. Są oni wspa
niałymi organizatorami, i to zarówno na demagogii lub doktrynerstwa, doznametę dłuższą jak i w gorączce impro je rozczarowania. Polemiczny chara
wizacji ; żadna siła zbrojna — poza kter broszury, jak i publicystyczny
chyba starorzymskimi legionami — nie temperament autora, miejscami bu
dorówna doskonałości British Navy, dzą zastrzeżenia, ale trudno nie uz
żaden uniwersytet świata dostojeństwu nać zasadniczej myśli iż Europa po
Cambridge czy Oksfordu, żadna biblio trzebuje ideowej formuły, i że nie
teka British Museum, żaden Bayreuth wystarczą slogany humanitaryzmu,
szekspirowskiemu Stratfordowi. Na bois demokracji czy socjalizmu.
Zachodzi pytanie, czy formuła
kach sportowych Etonu zaprawiali się
przyszli zwycięzcy spod Waterloo i El wysuwana przez Giertycha jest słusz
Alamein. Wielu śmiałków, od Napoleona na czy trafia w sedno zagadnienia.
Autor daje wpierw pewnego ro
po Hitlera, próbowało pociągnąć lwa
brytyjskiego za ogon i koniec ich był dzaju teorię narodu ehrześcijańskieżałosny. Niestety lew ten w ostatnich ko, cytując szczodrze Rem bielińskie
latach traci płodność i zaczyna mu bra go. Ta część jest najbardziej prze
kować lwiątek do zaludnienia imperium, konywująca. Często zapomina się,
rozrzuconego dokoła siedmiu mórz. Bry iż narody europejskie swe początki
tyjczycy cierpią dziś na kompleks niż wywodzą z okresu środniowlecza, gdy
szości narodu czterdziestosiedmio-milio- Kościół mozolnie zakładał podwaliny
nowego w świecie zatłoczonym, w któ nowego porządku na gruzach pogań
rym mocarstwo zaczyna się dopiero po stwa. Większość instytucji trwałych
wyżej stu milionów. Churchill powie pochodzi z owych czasów. Sposób
dział kiedyś, że Szkotom zarzucić można myślenia i pojęcia pogańskich ple
tylko to jedno, że jest ich zbyt mało : mion stopniowo ulegały przemianom,
powiedzenie Churchilla stosuje się dziś stosunek między władcą a poddanynymi, zależności społeczne, życie i
już i do Brytyjczyków. •
Brytyjczycy przywykli posługiwać się óbyczaje publiczne wszystko z bie
w polityce międzynarodowej pewnemi
__ ____ , ____
___ .... im w kości i
*) J. Giertych: NACJONALIZM
metodami,
które rprzeszły
krew; naród, chcący wchodzić z nimi w CHRZEŚCIJAŃSKI. Wydawca: Dom
akiekolwiek stosunki, powinien to me- Książki Polskiej Stuttgart. 1948.

ADAM DOBOSZYŃSKI

BRONI E AN G LIKÓW
i rzucają swym rodakom w oczy nagą
prawdę "o ich postępowaniu. Z artykułów i listów pisanych w prasie brytyjs
kiej w obronie Polski, piętnujących nie
słychanie ostro metody stosowane wobec
nas przez rząd brytyjski, możnaby ze
stawić szereg grubych tomów; szkoda
jednak trudu, gdyż chodzi tu o znikomy
i mało wpływowy ułamek narodu: bry
tyjskiego. Ogromna większość Brytyj
czyków ma wspaniale wyćwiczoną właś
ciwość podwójnego widzenia w sprawach
moralności międzynarodowej i przy zna
nej niechęci uimysłu anglosaskiego di)
przemyślania zagadnień praktycznych.aż
do ich ostatnich logicznych konsekwenGyj
nie udało się jeszcze ni<omu zepchnąć
Brytyjczyków argumentami etycznymi
z drogi ich interesu narodowego.
Ta właściwość „podwójnego widzenia)
moralnego" prowadzi jednak w pewnych
razach do sytuacyj, w których Brytyj
czycy łapią się we własne sidła. Obok
zasady „exped ency" (dogodności) obo
wiązuje bowiem w życiu brytyjskim
druga, dopełniająca zasada „decency"
(przyzwoitości). W rmyśl popularnego
w sferach duchownych anglikańskich
określenia, kościołowi ich — wobec
zwietrzenia religii protestanckiej — po
zostało dziś już tylko zadanie pilnowa
nia „decencies of life"' (przyzwoitości
życia). Otóż może się zdarzy*, że w po
lityce „expediency" wejdzie w konflikt
z „decency”. By użyć bliskiego nam
przykładu, zmuszanie polskiego żołnierza
do powrotu do Polski siłą byłoby wpraw
dzie „expedient”, ale nie byłoby „decent”
raziłoby poczucie przyzwoitości Anglika,
gdyby ten żołnierz, który walczył prze
cież w battledresie w obronie W. Brytanii,
skoczył że statku w wodę lub poderżnął
sobie gardło W takich kłopotliwych
wypadkach Anglik idzie na kompromis
w sposób ratujący jego samopoczucie
moralne.
Byłoby mi przykro, gdyby czytelnik w
moich poprzednich słowach wyczuł jakąś
nutę- ironii czy szyderstwa, których w żad
nym razie nie chciałem w te słowa wło
żyć. Naród, który stosuje w polityce za
granicznej metody moralniejsze od Bry
tyjczyków. niech rzuci w nich kamie
niem My napewno nie mamv do tego
prawa. cho*by ze względu na sposób,
w jaki obeszliśmy się po r. 1920 z Petlurowcami. Anglik jest na swój sposób
szczery i uczciwy; jego szczęście, że ma
on taki mechanizm myślenia i odczuwa
nia, który pozwa'a mu pozostać uczci
wym wobec samego siebie, nie spuszcza
jąc ani na chwilę z oczu swego interesu
narodowego. Jest bardzo ważne, bvśmy
zdali sobie sprawę z tej jego właściwo
ści, gdyż jego słabość do „przyzwoitego
załatwienia'.' stanowi jedyny pozostały
nam dziś jeszcze atut w stosunkach
z W. Brytanią Atut ten wygraliśmy
częściowo na rzecz naszego wojska, nie
wykorzystaliśmy zaś go skandalicznie —
w stosunku do naszego uchodźctwa cy
wilnego w Niemczech,, wobec którego
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giem czasu Kościół dopasowywał do
zasad ewangelicznych, ucząc właści
wej hierarchii obowiązków i praw,
szerząc zrozumienie zasad prawa
naturalnego i chrześcijańskiej mi
łości.
Cytaty z Rembielińskiego stawia
jące wyraźnie zasadę „posłuszeństwa
raczej Bogu niźli ludziom“, podkre
ślające rolę jednostki i jej praw, lecz
bez wypaczeń indywidualizmu, uwy
puklające charakter narodu jako
przede wszystkim moralnego związ
ku, wraz z komentarzami Giertycha
stanowią 'publicystyczną próbę po
stawienia teorii narodu, nad którą
warto się zastanowić, i której nie
można zarzucić doktrynerstwa, ani
szowinizmu.
W części drugiej autor daje krót
kie określenie tego, co nazywa na
cjonalizmem chrześcijańskim. Dwie
jego cechy to „ubóstwienie narodu i
uznanie go za dobro najwyższe“ oraz pogląd, że „polityka, jest ponad
etyką“. Obydwie są nie do przyjęcia
dla katolików. W swych początkach
polski ruch narodowy, wyrastający
na podłożu filozofii pozytywizmu nie
był daleki od głoszenia obu błędów,
lecz ewolucja jaką przeszedł, zwłasz
cza od czasu ukazania się broszury
Dmowskiego „Kościół, naród i pań
stwo“ skierowała myśl narodową w
Polsce na drogę, na której nie ma

Brytyjczycy mają też pewne zobowiąza Brytyjczyków, Niemcy i Rosja graniczą
nia natury moralnej.
ce z sobą, to czający się stale na siebie
Jak widzi dziś przeciętny Anglik wrogowie (a ty, Brytyjczyku, śpij wów
sprawę polską? Będę tu bardzo brutal czas spokojnie). Historia wszak uczy,
ny, bo tylko w ten sposób uda mi się że rozebrawszy Polskę jeżyli się Niem
może przebić przez zaskorupiałe tak cy i Rosjanie na siebie stale, a nawet
silnie pokłady naszych złudzeń. A więc pobili się dwukrotnie, raz w r. 1914,
Brytyjczyk nie widzi dla siebie w części drugi raz w r. 1941, co w obu wypad
Europy, położonej między Odrą a Dnie kach ocaliło W. Brytanię od zagłady.
prem, żadnych możliwych korzyści. Skoro zaś powstało niejoodległe państ
Absolutnie żadnych. Jest to dla niego wo polskie, doszło odrazu do porozu
białe miejsce na mapie świata, tak jak mień niemiecko-rosyjskich, raz w Rapaza czasów naszych ojców białe były llo (1922), drugi raz w sierpniu 1939.
jeszcze na mapach pewne zakątd Afry Jakże takich faktów nie pamiętać?
ki. Więcej interesów niż w Polsce ma Wspólna granica niemiecko-rosyjska wyBrytyjczyk na Saharze; nawet w sto daje się Brytyjczykowi rzeczą ponętną;
sunku do naszych najbliższych sąsiadów gdyby jednak „decency" (Polacy walczy
ma Brytyjczyk pewne zainteresowania li przecież w obronie Londynu i Suezu)
w Austrii turystyczne, w Czechach ceni na takie rozwiązanie nie pozwalała, to
kraj Husa i Komeiiskiego, pierwszy svabiutka Polska, w granicach Curzona
zbuntowany przeciw Rzymowi, w Ru na Wschodzie,, a granicach z r. 1939
munii miał poważne interesy nafto ve, (a może i z r. 1914?) na Zachodzie,
do Węgier jeździli brytyjscy arystokrai- wydaje się stanowić zło najmniejsze,
ci z księciem Walii na czele, Bałkany gdyż byłaby tak bezsilna, że nie stano
sąsiadują z Egiptem, a Norwegia i Fin wiłaby przegrody między Niemcami a
landia ze Szkocją. Ale Pols<a — jedyna: Rosją i nie przeszkadzałaby im być
Argument,
tak
często
bodaj z krajów’ świata — nie budzi wrogami.
w Brytyjczyku żadnego zainteresowania. spotykany w ustach Polaków, o naszej
Niczego tam nie zainwestował i niczego roli jako naturalnej bariery (przedmurza,
się stamtąd nie spodziewa. Naciągane szańca i tp.) między Azją a Zachodem,
__ j, ___
brzmi w uszach: Brytyjczyka jak najfałargumenty naszej,j propagandy,
chcące
udowodnić coś |przeciwnego, rozbijaly szywiej, gdyż pod słowem Zachód ro
się stale o uporczywy brak oddźwięku zumie on w tym- wypadku Niemcy.
Dalszym naszym obciążeniem w ou brytyjskich słuchaczy. Nie łudźmy
się, pozytywnych zainteresowań nami czach Brytyjczyków jest nasze kierow
nie znajdziemy dziś na wyspach brytyj nictwo polityczne. Słynnemu powiedze
skich. ^e byliśmy krajem bez Quislinga? niu ChurchiLa że nie ma błędu którego
Wszak kraj Ouislinga dostarcz/ł Naro by Polacy nie popełnili, przyklasnął
dom Zjednoczonym ich. pierwszego ge ogół Brytyjczyków. Powiedzmy to sobie
neralnego sekretarza. Ze biliśmy się otwarcie, że przypatrzywszy się zbliska
dobrze? Indyjscy Gurkhowie kosztowali fatalnenu kierownictwu politycznemu,
które Polacy wyłonili sobie (czy też poz
mniej, a bili się niegorzej.
Brak więc w W. Brytanii zaintereso wolili sobie narzucić w latach 1939| 46
wań pozyt/wnych Polską, sporo nato i na emigracji i w Kraju, Brytyjczycy
miast tkwi nadal nastawienia negatyw nabrali jak najgorszego mniemania o
nego, przesądów i uprzedzeń. A więc naszych zdolnościach politycznych i o
gra przeciw nam nadal — i grać bę wvaściwościach osobistych naszych poli
dzie jeszcze dhigo — komoleks antyka tyków. Po doświadczeniach z „polskim
tolicki Przestańmy się wreszcie pytać Londynem” i „podziemnym rządem”
jedni drugich, dlaczego Czesi mieli w w Warszawie, Brytyjczycy dążyć będą
W Brytanii, i mają nadal, tak mocną do kierowania Polską przy pomocy rzą
pozycję mimo Hachy, a inv mamy tak dów złożonych z Polaków słabych,
mało poważania mimo powstania war próżnych lub oportunistycznych. Uczci
szawskiego, Narwiku i Tobruku? Pytanie, we transakcje polityczne korzystne dla
dlaczego Czesi a my nie, jest doprawdy stron obu, między Brytyjczykami a Po
„nie na poziomie". Chcąc być katolikami lakami staną się więc dopiero możliwe,
gdy Brytyjczycy dojdą do wniosku, że
musimy zato DłacP.
Dalej: przeciw Polsce gra w umysłach naród polski zdobył się na kierownictwo k
Brytyjczyków względ historyczny, długo niezależne, którego nie uda się podpo
przez nas nie dostrzegany, że najszczęś rządkować Londynowi.
Ń e gańmy Brytyjczyków ani za mnie
iiwsze dla Brytyjczyków stulecie nastą
piło po Traktacie Wiedeńskim z r. 1815, manie, które sobie o nas wyrobili pa
kiedy to Po ski — nie było. Jest rzeczą trząc na naszą „górę” polityczną i woj
zastanawiającą, że w publicystyce bry skową, ani za ich antykatolickie uprze
tyjskiej nie zapadła jeszcze w niepamięć dzenia odziedziczone po długim szeregu
granica wschodnia Niemiec z lat 1815 po<oleń, ani za ich brak zainteresowa
1014; spotykavo się ją (wykropkowaną) li a gospodarczego nami, ani za ich po
na mapkach Polski w tvm nieszczęsnym czucie że zawadzamy im w tym miejscu
okresie lat 104 115, kiedy każdy dzien Europy. Nie dziwmy im się również, źe
nik brytyjski kształtował nasze granice trzeźwo kierują się swym interesem na
według fantazji swego rysownika. Zda rodowym. Tylko dokładna znajomość
niem (niewypowiadanym głośno) wielu metod, stosowanych przez nich w polizasadniczych sprzeczności z moral
nością katolicką.
Nacjonalizmy zachodnie takiej ewolucji nie przeszły ;dlatego do dzi
siaj jeszcze wielu ludzi nie widzi
możności pogodzenia katolicyzmu
już nie tyle z nacjonalizmem ile z
ideą narodową. Nie należy zapomi
nać .że francuski nacjonalizm wyrósł
wśród ludzi, którzy chociaż intelek
tualnie rozumieli rolę Kościoła, jed
nakże za bardzo przesiąkli byli tra
dycją dziewiętnastowiecznych formu
łek, by zdobyć się na coś w;ęeej, niż
uznanie religij jako instrumentu moralizującego życie pubhczne. Maurras był z krwi i kości poganinem,
pełnym uwielb;enia dla Rzymu i Hel
lady. Barres, wychowany na niemiec
kiej filozofii, szedł żmudną droga od
socjalizmu do nacjonalizmu Nacjo
nalizm był dla nich walką o Francję.
Wracając znów do Rembielińskiego — „nacjonalizm nie jest, właści
wie mówiąc, objawem fizjologii, ale
raczej patolog.i narodowej, jest jak
gdyby sygnaiem, jakim reaguje or
ganizm narodowy w obliczu n ebezpieczeństwa śmierci swojej i zguby“.
Jest zapewne trochę przesady w tym
twierdzeniu, ale w każdym razie jest
coś skrzywionego, nienormalnego w
ubóstwianiu tylko swego norodu, w
patrzeniu na wszystko ze swego
własnego podwórka, w pogardzie dla
osiągnięć drugich, dlatego, że oni
może są wrogami, w braku perspek
tywy i umiaru. Oczywiście n:e na
leży kochać nieznanych, dalekich
bliźnich, a nienawidzieć brata, sioistry, pobratymca, ale odwracając
hierarchię obowiązku miłości, trzeba
unikać przeciwnej skrajności. Biprąc

na prosty rrozaim, nienawiść raczej
zasłania horyzont i przeszkadza w
konstruktywnej pracy myśli i woli.
Gdy Giertych mówi o dylemacie
między polityką, a etyką, krytykuje
Balickiego i zwolenników zasady egoizmu narodowego, mimowoli nasusuwa się refleksja, ileż wciąż poku
tuje — i to nie tylko w środowisku
polskim — nieporozumień na ten te
mat i to nieporozumień zresztą czę
sto troskliwie pielęgnowanych. Dyle
mat ten zawsze będzie istniał, gdyż
jeśli się wychodzi z założenia, że
człow.ek rodzi się jako dziecko grze
chu, nie można rónocześnie przyjąć
stanow ska tych, którzy wierzą^w na
turalną dobroć człowieka i wypływa
jących z tego konsekwencji. Z dru
giej strony skrajny pesymizm i cy
nizm również nie ułatwiają przebi
jania się przez gąszcz spraw ludz
kich. Dmowski powiedział kiedyś, że
uczciwość w nolityce jbst sprawą
bardzo trudną, ale, że w ostatecznym
obrachunku się opłaca. Politycy, któ
rzy nie bronią zasad, którzy cierpią
na manię pośpiechu, aktywności, któ
rzy mają nieopanowaną skłonność do
intrygi, personalnych rozgrywek,
których nie stać na bezinteresowność
— oczywiście przeczą możliwości
stosowania zasad etycznych w poli
tyce. Problem ten broszura zazna
cza, choć go nie wyczerpuje.
Sporo miejsca poświęca autor ro
li Dmowskiego w kształtowaniu pol
skiej myśli narodowej; ewolucja, ja
ką Dmowski przeszedł, zadecydowa
ła o odwrocie z pozycji nacjonalizmu
na pozycje, które niewiele, jeśli co
kolwiek, mają z nacjonalizmem
wspólnego.
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1947 przed wyprawą autora do Pols
ki. Braki graficzne tej książki —
testamentu dla emigracji stanowią
okup za pełną niezależność jej myśli.
Twórczość Doboszyńskiego jest naj"
pełniej niezależna i najszlachetniej
lityczną ruchu. Sam, z garską odda szeregi ruchu narodowego. Słowa ty wykonawcze partyj czy kliki wojs oryginalna.
nych mu na śmierć i życie przyja jego,, gdy przemawiał, były z pło kowe czy wszelakie elitarne skupie
Książka zharmonizowana z wielu
ciół chłopów i robotników, podjął mienia. Ktokolwiek zetknął się z Do- nia. Ów system wtajemn.ezeń posia tonów — religijnych, politycznych,
da
brak
kardynalny:
jest
wrogi
or

'boszyńskim,
pozostał
na
zawsze
pod
wyprawę na Myślenice, która była
ganicznie jednostkom wybitnym. Po historycznych, ekonomicznych, lśni
wstrząsem sumienia Polaków. Sam, wpływem uroku jego osobowości.
piera
natomiast miernoty, manekiny, się od drogich kamieni myśL. Ko
Mów.ł mi kiedyś Adam, że ludzie 1
w czasie wojny, po walkach na fron
roną jej jest „Ekonomia miłosier
cie polskim i francuskim, głosił idee odważni wytwarzają wkoło siebie ludzi bez własnego sądu. Społe dzia“
na przęsłach nowoczesnej
czeństwa
wielkie
dopuszczają
jed

niezależności polityki polskiej, aż pole magnetyczne, które ich chroni
wledzy ekonomicznej zbudowana
nak
takie
jednostki
do
głosu,
pod
został internowany przez własny przed pociskami. No Babiej Górze,
utopia ipaństwa-ideału.
katolicka
rząd w Londynie. Sam, nie słuchany po Myślenicach, strzał oddany do czas gdy społeczeństwa niedojrzałe Drogą wyjścia autora jest pogląd
niszczą
je
zawzięcie.
To
był
właśnie
i nie łubiany przez polityków, głosił Doboszyńskiego z kroku, ranił go w
Chestertona, że im więcej przyglą
swą ekonomię miłosierdzia — wspa prawą rękę. Gdy przekraczał granicę los Adama Doboszyńskiego.
damy się problemom ekonomicznym,
niałą i w szczegółach sprecyzowaną węgierską w drodze do armii, taki
Rzecz prosta, że Doboszyński nie tym mniej w nich widzimy ekonomii,
katolicką odpowiedź na marksizm. sam strzał zranił go w lewą rękę. był wolny od ¡przywar i omyłek. Je a tym więcej zagadnień moralnych,
Sam wreszcie, wzorem emigrantów „Następny — mówił Doboszyński — go ipas.a przeciwkonspiracyjna była wmosk.em zaś ostatecznym zdanie:
powstańców, podjął ostatnią wypra trafi chyba w serce.“
tak gwałtowna,, że aż niezdrowa, „Niezbadanym zrządzeniem Opatrz
wę do Polski. Będzie zapewne są
W czasie kampanii francuskiej choć arcysłuszna. (Dowodem — tro ności idealistyczna miłość i material
dzony też sam i sam .przejdzie do Doboszyński jako dowódca oddziału pienie Kościuszki.) Paradoks, pole- ny dobrobyt powiązane są ze sobą
Adam Doboszyński
historii narodu. Samotny blok gra saperów Dywizji Grenadierów szedł gający na tym, że Doboszyński me nierozerwalnie. Oto najdziwniejsze
przed ivvpraiva do Polski
nitu na szarej polskiej równinie: stale w straży tylnej, wysadzając znał kompromisu z ludzkimi nawy- odkrycie współczesnej ekonomii: nie
Adam Doboszyński.
przed nacierającymi Niemcami dro kami i słabościami, ale usiłował ży- ma pomyślności bez miłosierdzia.“
AKOŚ nie mogę o Adamie DoJakiś dławiący żal chwyta za gi, tory i mosty. Po upadku Francji cie kształtować, jak materiał garn
Koncepcje Doboszyńskiego, oparte
■boszyńskim pisać nieosobiście. gardło, gdy się myśli, jacy ludzie zajął się przeprowadzaniem polskich carski. Równie gwałtowny był jego
są o wszechstronne studia zarówno
Uważam go za najwybitniej sterują nawą naszego państwa, ja żołnierzy do Hiszpanii. N.ebezp’.e- antysemityzm, zapalne niegdyś zaekonomistów katolickich, jak i mar
szego człowieka mojego pokolenia, kie umysły i charaktery pociągają czeństwo było żywiołem tej duszy. gadnienie w Polsce. Szerm.erz pełksistów, liberałów oraz nowoczes
a znajomość z nim poczytuję za naj masy, jakim młotem ideowym kar Żywot jego był dosłownie bojowa nych zasad, fanatyk zdrowego roz- nych pisarzy anglosaskich, z Keyne
piękniejszą przygodę mojego życia. mią naród i jak równocześnie obok niem.
sądku, wojujący katolik — ciął Do- sem na czele. Doboszyński nie jest
W człowieku tym skupił s-ę pogod ludzi miary Doboszyńskiego prze
Nie był to jednak zwyczajny duch boszyński słowami na odlew, nde doktrynerem i w każdym z kierun
ny czar i zniewalające męstwo i u- chodzi się ze wzruszeniem ramion. niepokoju czy nawet niezwykłej od zważając na to, czy godzą we wro ków ekonomii dostrzega blastki i cie
mysł jak mlecz błyszczący i kruszec
wielkie było w Dobo- wagi. To były tylko zielone liście na gów czy przyjaciół.
nie. Nieraz też przyznaje rację
przyjaźnił ludziom. Doboszyński tak szyńskim męstwo. Był to człowiek drzewie jego duszy. Istotą tej wiel
Nie jest łatwo zdef.niować rodza Marksowi i wiele zasad i praktyk
wyrastał umysłem nad współczes najbardziej obcy jakiejkolwiek pozie, kiej osobowości był umysł. Umysł je literackie. Możnaby piśmiennictwo socjal.zmu uznaje za słuszne i bez
nych i takich iw nieustannej twór osobistemu urzekaniu j wabieniu. oprawiony w charakter.
podzielić na literaturę piękną i pu sporne. Zdrowy rozsądek i tęsknoty
czości sięgał horyzontów, że zawsze A 'przecież zapalał ludzi, jak pło
O bieżącej historii świata decydu blicystyczną. Ale zarówno literatura ludzkie nie są monopolem żadnej z
był zdany na samotność. Nie zna mień wyschnięte drzazgi. Nie było
ją łudizie przeciętni, związani zmo piękna, jak publicystyka rozpadają doktryn politycznych. Kto wie, czy
lazł nigdy dla sieb.e partnerów.
po prostu sposobu oprzeć się jego wą, bo niedostatecznie silni indywi s.ę na ezoteryczną (istotną, właściwą) świat nie szedłby swoim torem na
Tak jak myśłał i pisał, tak też radosnej i porywającej wierze. W dualnie. Porywają ją w przyszłość, i użytkową. Adam Doboszyński był wet gdyby doktryny te nie istniały.
■ działał sam. Sam , przez nikogo nie ciągu niewielu miesięcy potrafił we stawiają na nowe tory, olśniewają dobrym ¡beletrystą i świetnym publi
Najgłębszy wpływ na autora
skierowany ni przywiedziony, przy wsiach powiatu krakowskiego — myślą i czynami jednostki niezwyk cystą. Jego młodzieńcza powieść, o
„Ekonomii
miłosierdzia“ wywarł św.
prawie
z
niczego
—
powołać
dziesięć
łączył się do ruchu narodowego, z
łe. Nie mieszczą się one w żadnej której najchętniej milczał, nie jest
pracami krystalizującymi wiedzę po- tyk.ęcy zapalonych wyznawców w formie zmowy: w sanhedrynie, ge- zbyt budująca, ale napisana bardzo Tomasz z Akwinu. ,„Summa św. To
masza —■ pisze Doboszyński — wy
rontion, loży, ¡braterstwie czy doży zgrabnie. Nap-sał też Doboszyński kazuje pod pozorami średniowiecz
tyce międzynarodowej pozwoli nam wi mogą Anglicy znaleźć przeciwwagę w wotniej konspiracji. Te loże są jak: mistyczny dramat o niezrównanej
edzieć jasno ich grę i unikać w przysz układzie sił Europy, zapewniającą im poczwarki: traw.ą i konserwują ży dynamice, który teatr krakowski za- nej naiwności tak głębokie pokłady
bezpieczeństwo od strony kontynentu.
myśli — chciałoby się prawie po
łości roli strony wyzyskiwanej.
cie. Wybitne jednostki są jak motyle:: mierzał grać przed wojną. Lecz gra- wiedzieć artyzmu — że czytelnik
Co powinni liny czynić, by oprzeć sto Od nas tylko zależy, by nadeszła
sunki polsko - brytyjskie na zasadach chwila, kiedy staniemy się dla Brytyj lecą, mierzą świat, szukają, zapład- rt.ee literatury pięknej wydawały się; wgłęb ający się w poszczególne adaza ciasne Dobosizyńskiemu. Domeną• nia, nierzadko mające na p.erwszy
zdrowej wzajemności? W pierwszym czyków pełnowartościowym partnerem niają.
rzędzie powinniśmy wytężyć wszystkie do interesów i polityki. Chcąc tę chwilę
Doboszyńsklemu,
że
jego była publicystyka. Była to
Zarzucano
siły, by dać Narodowi polskiemu kie przyśpieszyć powinniśmy starać się do zbyt często wracał do zagadnienia wszakże publicystyka piękna. Każde rzut oka wszelk.e pozory komuna
brze
ich
rozumieć
i
trafnie
oceniać,
kie

łów odkrywa w nich coraz to dalej
rownictwo niezależne od jakichkolwiek
czynników zagranicznych. Zadanie to dy interesy ich zbieżne są z naszymi, masonerii,że dopatrywał się jej wszę pisarstwo na tematy użytkowe jest sięgające perspektywy.“ Poglądy
a
kiedy
sprzeczne.
Podziwiajmy
sposób,
dzie. Niewątpliwie wolnomularstwo publicystyką. Publicystyka może być swoje Doboszyński zawsze konfron
jest wykonalne i to w czasie stosunko
wo niedługim. Rząd polski (na uchodź- w jaki prowadzą nawę swego państwa tajemnych rytów jest przeżytkiem i jednak twórczą i wtedy jest piękną.
tuje z życiem, w szczególności z us
ctwie), wolny od wpływów obcych i kie poprzez burzliwe odmęty dziejów, osz zachowało się conajwyżej w 'postaci
Swoją twórczość piśmienniczą na trojem brytyjskim, który uważa za
czędność,
z
jaką
szafują
swą
krwią
oraz
rujący się wyłącznie interesem narodo
wym polskim, zacząłby rychło budzić umiejętność, z jaką jednają sobie sprzy półjawnych sekt wyznan.owych i hu zywał Doboszyński „wiedzą politycz najdojrzalszy na świecie. Ideą na
w Anglikach pewien szacunek, który mierzeńców. Zamiast pomstować na manitarnych. Ale ostatecznie całe ną“. Prawie cały trud myślowy jego czelną ekonomiki Doboszyńskiego
rósłby w miarę prowadzenia przez Po nich, studiujmy ich metody i stosujmy życie polityczne świata oparte jest życia zawarty jest w książce „Stu
jest „powrót do wolności przez upo
laków polityki rzeczywiście niezależnej. do nich nasze postępowanie.
na zmowie jednostek i grup: czy to dia polityczne“, wydanej na pięciu wszechnienie własności“.
Adam Doboszyński
W silnej i mądrze kierowanej Polsce,
będzie biuro polityczne, czy komite- set stronach w Niemczech, w roku
włączonej w organiżację „Międzymorza”, Monachium, 1946.
W tym postulacie styka się Dobo
szyński z największym katolickim
wyrósł z protestanckiego pisarzem Anglii — Gilbert Keith
:
Autor tych uwaig należy do poko mie wspólnie z Giertychem, gdyż go, pozostaje bez odpowiedzi. Prób- faszyzm
lenia młodego, dlatego też, parafra nawet określenie ,4dea narodowa“ lem suwerenności narodowej jest ko- iświatopoglądu. Mussolini zaczytywał Chestertonem. Doboszyński jest ozując uwagę ‘G!ierttycha, śmie zau- jest zbyt mgliste. Wiadomo, że cho ścią niezgody nie tylko wśród Pola- isię w Husie. Wydał w Ameryce dwa
. ważyć ,iż o ile uwagi Dmowskiego dzi o to, by rozumieć, że trzeba ków. Strona ekonomiczna takich czy 'wydan.a (biografii i pism Husa; bok prof.t Wacława Borowego naj
na temat nacjonalizmu trafiają mu gdzieś należeć; że trzeba być wro innych porozumień polityczych jest była poza tym w jego życiu faza so lepszym polskim znawcą Chesterto
do przekonania, o tyle skłonność Gier śniętym mocno w glebę rodzimej zagadnieniem bardzo złożonym. Trud cjalizmu. Oczywiście mogą to być na. Borowy jest jednak miłośnikiem
tycha do „izmowania“ budzi w nim tradycji, że tnie można chodzić sa- no domagać się odpowiedzi na wszyst jedynie przeoryginalizowane komen Chestc/rtona-pisarza, a Doboszyński
pewne zastrzeżenia. Spór idzie ra mopas i udawać zblazowanego kos kie pytania, Ale praca publicystycz tarze amerykańskiego historyka, z
czej o terminologię. Nie wyda je się mopolity. Przynależność do narodu na nie jest równoznaczna z progra pochodzenia albo Czecha albo Niem Chestertona-myśliciela i społecznika.
bowiem, by w świetle uwag wypowie pociąga za sobą obowiązki, ale daje mem politycznym, który należy for ca. Piszący te słowa notuje je tylko Jemu też poświęca Doboszyński ■
dzianych powyżej zasadnicza teza i przywilej poczucia wspólnoty, da mułować ostrożnie, stopniowo i bez wypowiadania się osobiście.
pierwszy rozdział w swych „Stu
broszury mogła podlegać dyskusji. je tę atmosferę najwłaściwszą, w gdzie obowiązuje zasada roztropno
Uwagi Giertycha o przyszłości diach politycznych“, pisząc, iz „twór
Dmowski nie lubił i odrzucił poję której łatwiej, niż wśród obcych, ści i poczucie praktycznej odpowie partii politycznych również cierpią czość jego była tylko myśleniem
cie „nacjonalizm“. Rozumiał jego znajdować drogę do Bora, z°"^’^i- dzialności. W publicystycznej rozpra na brak jasności (str. 32). Nie spo
ujemne strony. Giertych godzi się z czego celu w życiu każdej jednostki wie można śmielej popuścić wodze sób zrozumieć, czy chodzi o porozu z piórem w ręku“. Przez Chester
imaginacji.
Dmowskim, cytuje odnośny ustęp, ludzkiej.
mienie
nadpartyjne,
regulujące tona zrozumiał Doboszyński Anglię,
ale trzyma się uparcie swej termino
W broszurze uderza miejscami po wewnętrzny mechanizm polityczny tW.erdząc zresztą że Chestertona
Teorii narodu przepracowanej i
logii.
Trudno to inaczej określić. uzgodnionej z zasadami katolicyzmu śpiech i mglistość sformułowań. O- w oparciu o uzgodnione zasady cy lepiej odczują Polacy, niż Anglicy.
Fakt istnienia narodów i niemożność jeszcze nie ma. Jeden dowód więcej, cena nacjonalizmu francuskiego i wilizacyjne czy też o jakiś inny
budowań lepszej, albo raczej zgrab że naród jest czymś dopiero wcho włoskiego jest zbyt powierzchowna. „klucz“ do polityki wewnętrznej. Sy W każdej niemal pracy kieruje swe
nej, społeczności europejskiej, a z dzącym na arenę cywilizacyjnę. Wy Trudno się zgodzić z sądem by z u- stem partii, jeśli nie jest wynaturzo myśli ku wielkiemu Anglikowi.
biegiem czasu i światowej na innej daje mi się, że nacjonalizmu ochrzcić padkiem nacjonalizmu francuskiego, ny, wydaje się systemem praktycz
„Ekonomia miłosierdzia“ jest po
podstawie cywilizacyjnej niż narody nie można, bo wtedy przestanie być nasłała we
'"’'•j- purtka ideowa. nym i wbrew wieszczom zapowiada
jest coraz silniej akcentowany przez sobą. Spór jest trochę teoretyczny, Doktryna Maurras‘a i Barres‘a nie jącym zmierzch partii politycznych lityczną „Księgą ubogich“. Jest to
socjologów katolickich.**)
Zasłony gdyż jak zaznaczył Wasiutyński, my miała tak szerokiego zasięgu, jaki (mowa nie o Giertychu), nieprędko lektura wracająca godność ubogim,
dymne różnych humanitarnych lub wszyscy jesteśmy potrochu nacjona jej Giertych zda je się przypisywać. od niego wolny świat odstąpi. Zresz uczciwym i maluczkim. Ich jest nie
utopijnych pomysłów próby przesko listami, socjalistami, demokratami. (Liberalny katolicyzm, wraz ze swy tą życie, w razie potrzeby, samo
tylko królestwo niebieskie, ale w
czenia szczebla cywilizacyjnego, ja Niemniej warto przysiąść fałdów i mi epigonami w „Le ¡Siilou“ miał skoryguje wynaturzenia.
kim jes/t 'naród, nie powinny nam zacząć gruntownie przepracowywać znacznie szerszy zasięg. Przywódca
W sumie broszura mimo pewnych świetle ekonomicznych wywodów Dozasłaniać oczu na realne fakty. Ale zagadnienie, które należy do t. zw. tego ostatniego był jednym z ideolo usterek i mimo bardzo kontrowersyj boszyńsk.ego oni powinni posiąść
nej terminologii którą sam autor ziemię w ustroju, opartym o prawo
wydaje się, że istnieje zasadnicza kwestii fundamentalnych. Wiąże się gów M.R.P.
różnica między ideą narodową a na z tym problem wspólnoty europej
We Włoszech nacjonalizm Corra- przyjął z dużymi wątpliwościami, Boże.
cjonalizmem. W terminologii zachod skiej. Autor broszury zbył ten temat dini‘ego był pod dużym wpływem jest warta i przeczytania i przemy
niej panuje zupełny bałagan. Wśród kilkoma ogólnikowymi wnioskami, francuskich teoretyków. Równolegle ślenia. Czyta się ją z przeświadcze
W ostatnim artykule przed wyjaz
Polaków kursuje mniej nieporozu (chociaż zasadę jedności cywilizacyj płynął nurtt „Mazzinizmu“. Jeszcze niem, iż pisał ją człowiek, którego
dem
do Polski pisze Doboszyński o
mień, ale sporo jeszcze pokutuje nej jako podstaw „równości na podczas wojny światowej 1914-1918, intencje są czyste, pisarz trawiony
uprzedzeń. Terminologia Giertycha rodowych“ postawił jasno i bezkom w listach żołnierzy z frontu, znaleźć; pasją stawiania problemów trudnych, miłości ojczyzny, którą należy ko
ma tę wątpliwą zaletę, że tych ostat promisowo. Problem ten zahacza już można mnóstwo przykładów wpływuL czasem nie szczędzący gorzkich u- chać wszystkimi władzami duszy.
nich nie umniejszy. Piszący te sło o dziedzinę praktycznej polityki, Mazzini‘ego na umysłowość ówcze-. wag swym przyjaciołom, pragnący
Adam Doboszyński kochał ojczyz
wa nie wie jak nazwać to. co rozu- gdzie grozi wiele mielizny). Pytanie,, snego pokolenia. Zapewne nacjona. szczerze służyć Polsce, a przede
nę
przede wszystkim myślą.
.
wszystkim
człowiek
serdecznie
wie

czy uznanie narodu jako podstawy lizm dostarczył pewnej formuły fa**) J.T. Delos „LA NATION“ — cywilizacji współczesnej należy utoż-. szyzmowiu Można zanotować na mar- rzący.
Jan Bielatowicz
12 tomy. 1944. Montreal.
samiać z zasadą państwa narodowe-. ginesie, że istnieje pogląd, jakoby
Jan Janiurek
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Tomasza z Akwinu
Jana Bożego
f S. Dni Franciszki Rzym.
40-tu Męczenników z Seb.
f S. Dni, Konstantyna W.
f S. Dni, Grzegorza I pap.

I. NIEDZIELA WIELKIEGO
POSTU
Myśl przewodnią liturgii tej nie
dzieli ujmują słowa psaimu 90-go,
który jest nam wszystkim tak do
brze znany z przekładu Jana Ko
chanowskiego: „Kto się w opiekę
poda Panu swemu ...“. Słowa pełne
niezachwianej ufności w Opatrzność
i Miłosierdzie Boże. Ustępy tego
psalmu znajdujemy w rozmaitych
częściach mszy św., a caiy psalm
odmaW.a się lub śpiewa po Graduale w tej części, która w okresach
liturg.cznych o charakterze pokut
nym zastępuje radosne Alleluja i na
zywa się Traktus (oznacza to powa
żny śpiew).
(Lekcja przypomina nam obowią
zek zachowania naszych zasad i
chrześcijańskiego sposobu życia we
wszelkkh okolicznościach, iżbyśmy
„nie nadaremno wz.ęli łaskę Bożą’4.
Ewangelia w historii potrójnego ku
szenia Syna Człowieczego ukazuje
źródła wszystkich pokus, na które
jest narażona lud/zka natura, a więc
zmysłowość, chciwość i pychę żywo
ta.
Wraz z całym Kościołem módlmy
saę w pierwszą niedzielę wie.kopostną.
„Boże, który doskonalisz Kościół
Swój przez coroczne zachowywanie
czterdziestodniowego postu, udziel
Twej czeladce łaski, aby to, co przez
post od Ciebie osiągnąć usiłuje, w
doibrych uczynkach wykonała. Przez
Pana naszego...“
LEKCJA z II listu św. Pawła do
Koryntian. (6, 1-10). Apostoł prze
strzega
przed
marnotrawieniem
łask, których nam Bóg udziela. Ma
my obowiązek wykorzystania tych
wszystk.ch sposobności, jakie nam
Stwórca daje, aby się okazać god
nymi nazwy sług Bożych we wszel
kich trudnościach a utrapieniach, w
wyrzeczeniach się i wytrwałości, w
łasce, promieniując cnotami, Duchem
Świętym i mocą .Bożą. Św. Paweł
podaje szereg poetycko ujętych po
zornych przeciwieństw w życiu chrze
ścijan, gdyż jesteśmy jako „niby
zwodziciele a prawdomówni, niby ta
jemniczy a dobrze znani, niby umie
rający a oto żyjemy, niby karani
a nie uśmierceni, n.by smutni a za
wsze weseli, niby Ubodzy a wzboga
cający wielu, niby nic nie mający a
posiadający wszystko“.
EWANGELIA według św. Mateu
sza (4, 1-11). Chrystus Pan, przygo
towując się do życia publicznego,
udaje saę na pustkowie w okolice
Jerycha ‘i tam pości przez 40 dni i
nocy. A w chwili gdy zaczyna
cierpieć od gwałtownego głodu zbli
ża się doń szatan, aby Go — jak kie
dyś pierwszych ludzi — kusić. Szatan
bowiem pragnie się przekonać, czy
syn Marii jest również Synem Bo
żym. Apeluje więc najperw do wro
dzonej każdemu człowiekowi zmysło
wości i radzi głodnemu Jezusowi,
by — jeśli jest Synem Bożym —
zmien i kamienie w chleb. Ale Zba
wiciel odrzuca tę pokusę i wskazuje,
że obok chleba podtrzymuje człowie
ka prawda pochodząca od Boga.
Wtedy szatan przenosi Jezusa na
wysoki narożnik wspaniałej świąty
ni jerozolimskiej i apelując do pychy
ludzkiej, radź. Mu, aby się stamtąd
rzucił w dół. Bo gdy dzięki pomocy
aniołów spadnie bez szwanku, okaże
swą moc ludowi, który go wyniesie
i uwielbi. Podobnie kusił kiedyś sza
tan Adama obiecując mu, że się sta
nie podobny Bogu. Lecz Jezus odpie
ra fałszywie tłumaczone słowa psal
mu 90-go ,innymi słowami Pisma,
mówiąc: „nie będziesz kusił Pana
Boga Twego“.
W końcu znów jak pierwszego
człowieka szatan kusi Jezusa, ducho
wego praojca odkupionej ludzkości,
by za cenę królestw świata oddał mu
pokłon. Jezus, nie zdradzając niczym,
że jest Synem Bożym, stanowczo,
każę mu odejść i przypomina, że
całe stworzenie ma służyć Bogu. T>nkonany kusiciel odszedł, a Aniołowie
służyli Zbawicielowi.
UWAGA. W p.erwszym ‘ygodniu
W. Postu przypadają Suche Dni wio
senne w środę, piątek i sobotę. Ich
zadaniem jest poświecenie Bogu no
wej pory roku, a przez post i modli
twę uproszenie łask dla tych, którzy
w ową sobotę przyjmują święcenia
kapłańskie. Dni te mają piękną i bo
gatą liturgię, w której znajdujemy

19 4 9

wiele tekstów, zoczerpniętych
Starego Testamentu.

Nr. 10/Ô9

„La Croix” o Kościele Katolickim
w Kongu Belgijskim
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KALENDARZYK LITURGICZNY
6. III. — Św. PERPETUA I FELI
CYTA zostały uwięzione w Kartagi
nie w czas e prześladowań rozpęta
nych przez Sewerusa. Obie młode ko
biety oczekujące właśnie potomstwa
zmuszano w teatrze do walki z roz
wścieczonym zwierzęciem które je
straszliwie poraniło. W końcu obie
męczennice dobito mieczem. Dztało
się to około r. 203.
7.111. — Św. TOMASZ z AKWINU,
był synem hrabiego Akwinu i Teodo
ry Neapolitańskiej. Od wczesnego
dzieciństwa wychowywał się pod opieką mnichów benedyktyńskich z
góry Cassiino. Gdy dorósł, wbrew opo
rowi rodziców wstąpił do zakonu do
minikanów, którego jest dziś naj więk
szą chlubą; Oip erając się na filozofii
Arystotelesa położył zręby pod całą
nowoczesną myśl chrześcijańską, uj
mując ją w ścisłe karby filozoficznej
metodyki. Jego niezwykła czystość
życiowa połączona z siłą intelektu i
geniuszem filozoficznym sprawiła, że
nadano mu mano Doktora Anielskie
go. Ten święty n‘e tylko jest twórcą
filozofii chrześcijańskiej ale równo
cześnie autorem pełnych polotu hym
nów Kościoła oraz tekstów liturgii
eucharystycznej Bożego C.ała. Zmarł
w czasie podróży na Sobór w Lyonie
dnia 7 marca 1274 r. w miejscowości
Fossa Nuova w klasztorze cystersów.
Leon XIII ogłosił św. Tomasza pa
tronem wszystkich szkół katolickich.
8. III. — Św. JAN BOŻY wzbo
gacił Kościół nasz o nową rodzinę
zakonną, która przyjęła nazwę Braci
Szp.talnych od Jana Bożego. Bracia
ci poświęcają s:ę opiece nad chorymi,
szczególnie nad chorymi umysłowo,
aby w ten sposób naśladować Zbawi
ciela w Jego miłości do najbardziej
n' eszczęśliwych. Św;ęty Jan Boży
zmarł w Grenadzie w Hiszpanii w r.
1550, Leon XIII ogłosił go patronem
pielęgniarzy i pielęgniarek oraz cho
rych i, umieścił jego imię w litanii za
um: orających.
9. III. — Św. FRANCISZKA RZYMIANKA ^pochodziła z możnej rodzi
ny rzymsk ej, i czyniła w’’ele dobrego
fundując między innymi dom zakon
ny dla zgromadzenia Oblatek które
przyjęły regułę św. Benedykta. Po
śmierci męża, z którym żyła lat 40,
usunęła s;ę w zacisze tego klasztoru.
Twierdziła, że widziała i porozumie
wała s:ę ze swym Aniołem Stróżem.
Zmarła w r. 1440. Ciało jej złożono
w Rzymie w bazylice Santa Maria
Nuova, zwanym też jej imieniem:
Franciszki Rzynranki. Kośc:ół ten w
r. 1934 papież Pius XI podniósł do
godności kościoła stacyjnego (we'
wtorek tygodnia Męki Pańskiej).,
Jak wiadomo, bazylika S. Maria
Nuova jest kościołem tytularnym
J. Em. Ks. Metropolity A. S. Sapie
hy, który jako kardynał jest jej pro
boszczem. Opat S.M., Nuova — ks.
Placido Ługano w.tając obejmujące
go bazyl kę Kardynała polecił Go opiece wielk ej świętej, mówiąc m.in.:
„jak św. Franciszka była w r. 1521
ogłoszona orędowniczką Rzymu, tak
dz ś będzie znana jako orędowniczka
Krakowa, orędowniczka Polski“.
10. II. — 40-tu MĘCZENNIKÓW
z SEBASTII, było to 40 żołnierzy
z garnizonu w armeńskim mieście
Sebaste, których jako chrześcijan
skazano na okrutną śmierć przez za
mrożenie żywcem na lodzie. Gdy je
den z n’ch nie wytrzymał męczarni
i) skoczył do przygotowanej ciepłej
kąp elii, jeden z pilnujących ich żołn:erzy pod wpływem łaski zajął jego
miejsce Ł zginął wraz z towarzysza
mi za wiarę. Działo się to w r. 320
za cezara Lic niusa,.
12. III. — Św. GRZEGORZ zwany
WIELKIM urodził się w Rzymie w
r. 540. Wstąpiwszy do zakonu bene
dyktynów wsławił się tam napisa
niem wspaniałej historii założyciela
św. Benedykta. Następnie był opatem tego zakonu, b skupem, w końcu
zaś jednym z największych papieży.
Jest on jednym z czterech wielkich
Doktorów Kościoła Rzymskiego. Za
słynął z wielu doniosłych reform w
Kościele katolickim. Jemu też przy
pisywano reformę kościelnego śpie
wu liturgicznego zwanego od jego
imienia gregoriańskim. Zmarł 12
marca 604 n
POSZUKIWANIA
Ktokolwiek by wiedział coś o losie me
go brata Romka RUMACKIEGO zamieszka
łego do woiny w Biał mstoku, proszony
jest o zawiadomienie Danuty SOBOLEW
SKIEJ, Pieterskade 12 — MAASTRICHT
Holandia.

URZYŃSKA Afryka jest dziś ni onej, inni w wykolejeniu tubylczego
jedynym w św.ecie, wielkim proletariatu, jeszcze inni w zachowa
obszarem, który ma szanse w sto
 się prawa zwyczajowego i oby
niu
sunkowo krótkim czasie zostać, ohrze- czajów przodków. ...Jakiekolwiek są
ścijańsk.m. Gdyby to nastąpiło — przyczyny, jest faktem, że upadek
byłoby to w pewnym stopniu skom rozrodczości podcina same korzenie
pensowaniem tych strat, — pierw rasy.“
szych na tą skalę od czasu narodzin
refleksje przychodzą
Islamu — jakie chrześcijaństwo po na„Niepokojące
myśl: jak uratowaś całą tą rasę?
niosło wskutek rozrostu bolszewizmu Jej
nawrócenie, zda je się, na razie
d dokonanego już w < niemałym stop- nie hamuje
jej zaniku liczebnego. Z
rt.u odpadnięcia od chrześcijaństwa drugiej tworzy,
przykłady analogicz
Rosjd. Murzyńska Afryka nie posia ne z wysp Pacyfiku
wskazują, że
da własnej religii, którą by można
porównać z Islamem, buddyzmem czy
hindui-zmem, — jej prymitywne wie
rzenia n.e mogą się ostać w czasach
dzisiejszych. To też jest ona grun
tem dz-ewiczym, który już w krotce
Czy za 25 łat Kościół katolicki zwy
zdobyty zostanie przez wpływy du cięży w W. Brytanii? Anglikański
chowe, przychodzące z zewnątrz.
b skup Chelmsfordu, dr Wi.son, na
Trzy prądy duchowe walczą dziś pisał artykuł w 'anglikańskim czaso
ze sobą o dusze Czarnej Afryki d piśmie „The Ghurch of England
wdzierają się zwycięsko w głąb afry- Newspaper“, w którym wyraża oba
kańskieko kontynentu: chrześcijań wę, że „w ciągu najbliższych 25 lat
stwo (głównie: katolicyzm), posuwa Kościół Rzymsk. może się s ać naj
jący się szeroką falą od. północy Is większym liczebnie ¡i najlwpływowlam, oraz komunizm. W walce z ko szym politycznie ze wszystkich Ko
munizmem i z Islamem szanse Ko- ściołów chrześcijańskich w naszym
śc.oła katolickiego, jak dotąd, przed kraju“. Dr W.lson wylicza na uza
sadnienie swych przew dywań nastę
stawiają się wcale nie najgorzej.
Paryski dziennik katolicki „La pujące fakty: 1) nawrócenia, które
Croix“ (poświęca artykuł Wstępny są spowodowane brakiem jakiego
Kościołowi katolickiemu w jednym z kolwiek rel igijnego autorytetu gdzie
największych krajów afrykańskich: kolwiek .ndziej w czasach ogólnego
IKongu Belgijskim.
religijnego chaosu; ponadto, wzrost
„Belg.a może być dumna — pisze t.zw. apigiio-katolicyzmiui (pro-katoli„La Croix“ — ze swego dzieła na ckiego kerunku w łonie kościoła an
tym ogromnym terytorium, osiem glikańskiego) przyczyn.! się do stwo
dziesiąt razy większym od samej rzenia sprzyjającej atmosfery dla
Belgii, a siedem razym większym od Rzymu. 2) Starcie między chrześci
Francji, mającym 14 milionów lud jaństwem i ateistycznym komuniz
ności tubylczej i 37000 Europejczy mem dziiała na korzyść katolicyzmu,
ków. Ścisła współpraca między Ko a to z powodu stanowczości katoli
ściołem i państwem dopomogła do ckiego oporu. 3) Imigracją irlandz
wyjątkowego rozwoju chrześcijańst ka i inna bardzo w ostatnich datach
wa. Wspaniały bilans obecny świad pomnożyła liczbę katolików. 4) Koś
czy dostatecznie o wytrwałym ge ciół katolicki. śni.ało broni swojego
niuszu i żywotności. Belgii katolic szkolnictwa. „Nip jest niemożliwe,
kiej, która potrafiła powołać do ży że za lat 25 szkoły rzymsko-katoLcia chrześcijaństwo tubylcze do tego ckie będą jedynymi szkołami nie
stopnia kwitnące, że nie ma wątpli państwowymi.“ 5) Być może przy
wości, <iż zdoła ono wchłonąć całość czyni się do tego samego katolick e
żywiołu pogańskiego, zan.m Islam prawodawstwo, dotyczące małżeństw
lub komunizm zdążą wtargnąć do mieszanych. Na zakończenie dr Wil
Konga w sposób poważniejszy. Misje son przeć.wstawił gorliwość, wier
prowadzą w Kongu 17000 szkół pow ność i wykształcenie katolików opie
szechnych, 40 seminariów nauczyciel szałości i obojętności wielu AngEikaskich, 40 gimnazjów, 115 szkół za- nów.
Postępy Kościoła katolickiego w
wodowych i uniwersytetów, do któ
rych razem uczęszcza milion uczniów., Walii. Walia, będącą dziś miejscem
Utrzymują one ponadto 21 drukarni, zamieszkania wielu Polaków, jest
111 zakładów dla trędowatych, 180 jednym z najmniej jeszcze przeora^
zakładów położniczych, 560 szpitalik nych przez wpływ katolicki terenów
Tym nie mniej jednak, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich. Szczegól
w wyniku wysiłku przemysłowego, ne piętno nadaje wysiłkom katoli
dokonanego w czasie ostatnej wojny, ckim w Walii odrębność językowa
pojawiły się liczne pierwiastki n.epo- tego kraju: Walia mówi własnym ję
koju, rzucające cień na krzepki op zykiem, celtyckiego pochodzenia, otymizm ludu, który mn.emał, że o- raz posiada zupełnie odrębne od an
sięga swój cel a nie liczył się z moż gielskich tradycje kościelne, zarów
liwością klęsk.“
no protestanckie, jak i przedrefor„Oto jedna z klęsk, pisze dalej mącyjne, to też akcja w duchu kato„La Groix“, — Kongo staje się lick:m musi m.eć tam zupełni inny
chrześcijańskie, ale Kongo wymiera. charakter, niż w Anglii. Walią jest
Spadek rozrodczości szerzy się — w o wiele większym stopniu, niż
choć nie można, w gruncie rzeczy, do Anglia, krabem misyjnym. Kościół
ciec, jakie są tego przyczyny. JednC katolicki czyni tam jednak postęoy.
Diecezja Meneyia,
obejmująca
przypuszczają, że przyczyna tkwij w
poligamii, jeszcze dztś rozpowszech większą część Walia i nosząca nazwę
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abstynencja

Od Wikariusza Generalnego
Polaków na Anglię i Walię
WKs. Wł. Staniszewskiego otrzymaliśmy następujące przepi
sy, obowiązujące katolików w
sprawie postu i abstynencji:
Dyspensa od postu i abstynencji od po
traw mięsnych udzielona przez św. Kon
gregację Soboru w roku 1941 została w
tym roku częściowo odwołana.
Bd Środy Popielcowej wszyscy wierni
będą zobowiązani do wstrzymywania się
od potraw mięsnych w każdy piątek ca
łego roku. Ścisły post i abstynencja obo
wiązywać będą w Śmdę Popielcowa, Wiel
ki Piątek i we Wigilie Wniebowzięcia N.
M, P. i Bożego Narodzenia.
Wzywa się jednak wiernych, duchowień
stwo i osoby zakonne, by w miejsce udzie-

lonej ulgi w przepisach rostnych oddawa
li się dobrowolnym ćwiczeniom doskona
łości chrześcijańskiej w myśl rcFrceń ro
danych w liście Pasterskim Episkopatu
Anglii I Walii w sprawie Misjt Powszech
nej.
JAŁMUŻNA POSTNA
Składana w czasie Wirlklego Postu do
skarbonki kościelnej Jałmużna Postna
przeznaczona będzie w tvm roku w poło
wie na t. zw. Furopean Volunteer Workers
w tym kraju i w połowie na dzieła cha
rytatywne diecezjalne.

OBOWIĄZFK SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ.
Okres czaru przeznaczony na obowią
zującą katolików pod grzechem ciężkim
Spowiedź Wielkanocna rozptczyna sie w
środę Popielcową a kończy się w niedzie
lę Trójcy św.

ŚWIEŻO WYSZŁA Z DRUKU BROSZURA ZAWIERAJĄCA

PIESKI WIELKOPCSTIE
DROGĘ KRZYŻOWA
GORZKIE ŻALE
Cena 5 pensów
21,

EARLS

żądać u Wiel. Księży Kapelanów
i w Duszpasterstwie akademickim
COURT SQUARE,

LONDON S.W.5

splot wyżej wymienionych przyczyn
będzie powodować cofanie się li
czebne do pewnego punktu, ale gdy
punkt ten zostanue osiągnięty, zhcznie się nowy rozwój rasy Konga, od
nowiony przez pierwiastki Ewange
lii... Łatwo rozumieć tę mieszaiwnę
optymizmu, nadziei i niepokoju, jaka
ożywia dziiś serca wszystkich apo
stołów „czarnego lądu“; Spoza gra
nic Belgii, towarzyszy im życzenie,
by doznali modlitewnej pomocy ca
łego świata chrześcijańskiego.“
Zy swej istrony przyłączamy się
do tego życzenia. Oby „czarna Afry
ka“ stała się z czasem dla Kościoła
tym, czym tysiąc lat temu stały się
kraje europejskiej północy!

przedreformacyjną, ma około 201)00
wiernych i około 200 osób świeck ego*
i zakonnego duchowieństwa. Posiada
ona 56 kościołów . kapl'c, w których
odbywają się msze niedz:elne, a po
nadto wiele dorywczych centrów
imsizalnyiehl prawie wszyscy (księża
katoliccy w Walii mają trochę po
jęcia o języku walijskim, a niektórz?
mów.ę tym językiem dobrze. J. E,
ks. bisikup Pet t, ordynariusz MeneviŁ
stwierdza, że trzeba „traktować Wa1’jczyków jako Walijczyków, a nie
jako zmodyfikowaną odmianę Angli
ków“, a przede wszystkim trzeba
szanować ich odrębność językową,
Nowożytni poganie. Jedna z pry
watnych firm w Worcestersłrre (Angl.a) postanowiła dawać dodatek w
wysokości 24 szylinga tygodniowo
swoim pracownikom na każde dzie
cko w wieku poniżej 16 lat. Dodatek
ten miał być wypłacany z funduszów
firmy i nie miał on za sobą pociąg
nąć żadnych ujemnych skutków dla
pracowników bezdzietnych. Mimo t<\
pociągnął on za sobą siprzeciw ogółu
robotników firmy, wśród których
(przeważają kawalerowie d bezdzie
tni. Uważają oni, że jeśli firma ma
nadwyżki, które może przeznaczyć
dla personelu, to powinna je rozdzie
lić równo miiędzy wszystkich. Posia
danie dzieci jest sprawą prywatną
rodziców, nie obchodzącą zupełniefirmy.
Pogląd ten, w -swej istocie przeci
wny (podstawowym pojęciu o życiu
rodzinnym, jest bezsprzecznie ¡poglą
dem niechrześcijański. Świadczy
on, jak dalece zatraca się w nowo
żytnym społeczeństwie instynktowneodczucie tego>, co słuszne, a co niesłu
szne.
Dwudziestolecie Państwa Waty
kańskiego. Dnia 11 lutego minęła
dwudziesta rocznica traktatu laterańskego, podpisanego w 1929 ro
ku między Stolicą Apostolską i rzą
dem włoskim, przywracającego —
na miniaturowym terytorium, rów
nym około jednej mdli kwadratowej
angielskiej — suwerenne Państwo«
Kościelne i kończącego 59-letni spór
między Włochami i Stolicą ApostoŁ
ską, w czasde którego Papież był do
browolnym więźniem Watykanu, ni
gdy Watykanu nie opuszczającym.
Państwo Watykańskie, mimo swychmaleńkich rozmiarów, jest państwem
w pełni suwerennym. Uszanował je
go niepodległość nawet Hitler. W
czasie ubiegłej wojny, gdy Włochy,
pod dyktaturą Mussoliniego stały
czynnie po stronie osi, a nawet póź
niej, gdy Rzym był okupowany przeć,
wojska niemieckie i uginał się, zaloarę za włoską „zdradę“, pod brae
mieniem represji Gestapo, w neutral
nym Watykanie urzędowały bez:
przeszkód ambasady alianckie, —
polska, brytyjska i inne, — a zbiegli
jeńcy alianccy znajdowali tam rów
nie bezpieczne schronienie, jak w
Szwajcar.i. Również i obecnie, urzę
duje przy Watykanie ambasada rzą
du polskiego w Londynie, podczas
gdy przy rządzie włoskim urzędujeambasada jałtańska.
Państwo watykańskie ma dzdś 7(M’
świeckich obywatel; i 300 innych
mieszkańców. Posiada ona — na wła
snym terytorium, oraz w rozrzuco
nych w innych częściach Rzymu, pod
legających mu, eksterytorialnych in
stytucjach,
3.000 urzędn.ków, za
rządzających sprawami całego Koś
cioła i 4.000 zakonników.
Poszukuje

posady

Organista z długoletnią praktyką prowa
dzenia chórów i orkiestr, znający instnfrmentację i harmonizacją, grający na róż
nych instrumentach. Dodatkowy zawód:
wykwalifikowany szewc.
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sze od socjalistycznych), zawiodło
duchowieństwo w Zachodnich Niem
czech, zawiedli nawet biskupi, którzy
neraz deportowanym księżom njiemiedkim nie okazał, serca ani pomTcy Najgorzej zachował si ę katoli
cki chłop niemiecki, przeżarty sobkowstwem. Pod tym względem my
śmy Polacy, okazali więcej ducha
chrześcijańskiego: wszystkie relacje
są zgodne, że deportowanym poznańozykom okazano w »»gen, guberniii
dużo przyjaźni i pomocy, a takoż i
teraz repatriantom ■zza Bugu.
Obecną sytuację Kościoła w Niem
czech cechują według Roedele‘go, na
stępujące momenty: powstanie ol
brzym.ej „diaspory“ — podczas gdy
do wojny istniały główne okręgi
czysto katolickie i czysto protestan
ckie (reaultat procosów historycz
nych) obecnie wyznania zostały zmie
szane: 90% wygnanych katolików
ta-afiło do okolic ongiś czysto-protestanckich. w katolickiej Bawarii znaJazio się tylu protestantów, że w sa
mym Monachium połowę małżeństw
atanowią małżeństwa mieszane. Ten
stan trzeczy stwarza kolosalne trud
ność. duszpasterskie;, (pogłębione og
romnym brakiem duchowieństwa. W
zonie sowieckiej, której ludność katolidka wzrosła wskutkiem wysiedleń
(trafili tam głównie nieszczęśn. sudeci — deportowani z Polski przezornie
uciekali dalej na Zachód przed bol
szewikami) z m.ljono, do 3 mdjonów,
na 1 księdza przypada przeciętnie do
4-5 tys. wiernych, a jego parafia nie
raz obejmuje setki km. kw. W tych
warunkadh dzieci są nieraz n.ecihrzezone, ludzie umierają bez sakramen
tów, wierni chodzą na nabożeństwu
do zborów protestanckich.

Autor dostarcza wielu szczegółów,
które składają się na obraz przera
żający: ogólna liczba katolików w
Niemczech, która nominalnie wynosi
25 mdjonów (40% ludności) może
łacno spaść o 5 czy więcej miljonów
w c ągu poru lat. Najfatalniej spra
wa wygląda w zonie sowieckiej, gdyż
Kościołowi grozi zupełna zagłada.
(Autor cytuje głośne wystąipienLe
•.proboszcza Magdeburga: „Teraz potrzebuję kapłanów, bo za 5 lat nie
będę już miał katol.ków“). W tej
tragicznej sytuacji katolicyzm nie
wykazuje żywotności, ducha bojowe
g' zapału misjonarskiego. Nie dora
sta, do swych izadań. Ratunek upatru
je autor w działalności katol.ków
świeckich, która jednak jego zdaniem,
napotyka na trudności i niechęć kle
ru. Radzi swym współwyznawcom
wzorować się na katolikach francuskdb ,tam szukać wzorów, cały wy
sięk koncentrować na Akcji Katoli
ckiej wśród młodzieży, robotników i
obudzić wieś z jej obrzędowej drzem
ki. Godnym uwagi jest fnkt, że ani
razu nie wspomniał o partii chrzę
ści jańsko-społecznej — i na pewno ma

rację: odradzanie katolicyzmu via
działalność partyjna jest nonsensem.
Wydaje mi się, że wybitn.e inteli
gentny autor grzeszy nieco tempe
ramentem młodości. Nie jestem zu
pełnie pewny, czy żywa działalność
organizacyjna jest najpewniejszą
drogą do odbudowy żyda katolickie
go. Pojmować je będę zawsze bardziej
jednostkowo, indywidualnie. Procesy
duchowe nie mogą być kolektywne,
zbiorowe. Wydaje mi się, że nie do
cenia on roli inteligencji — to ona
nada je ton zbiorowości, nie masy. Upadek katolicyzmu zawsze zaczynał
się od „zdrady klerków.“ Tak było
za reformacji, tak też było w w.eku oświecenia, tak było za Hitlera,
tak jest i w obecnej erze socjalizmu.
Wierzę w intelekt, nie liczbę, w elitę,
nie w masę. Św.ętych jest zawsze
mniej niż grzeszników; ci pierwsi
powinni zawsze zwyciężać.
Co rt.e przeszkadza, że artykuł Roedele‘go wydał mi się pierwszym pro
mykiem „reedukacji Niemiec“, pierw
szą zapowiedzią, że tak. proces jest
możliwy. Jeśli tej reedukcji nie do
kona Kościół, nikt jej nie dokona. Wy
chowywanie przez policję zawsze jest
niedorzecznością,, która załamać się
musi.
W. A. Zbyszewski

Zamawiając paczki w firmie FREGATA,
powołuj się na ogłoszenia w ŻYCIU. Od
każdej paczki, zamówionej na skutek ogło
szenia w naszym piśmie, firma, FREGATA
wypłaca prowizję, przeznaczoną na opłatę
prenumeraty ŻYCIA dla Polaków w Niem
czech.
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WIECZNE PIÓRA:
PARKER „ Duofold"
30/HIGHTIME „Standard"
15/PIÓRA KULKOWE z wykrę

canym ołówkiem na prze
ciwnym końcu
8 6
łącznie z 3 zapasami
13/3
BIELIZNA DAMSKA 2 pary
wełniano-jedwabna
23/-

feSíe cif^iiixna

EUMATYZM
\R T R E T YZ M
utywftj nafcudfoącej
maści
która ulży Twoim cierpieniom.
Wysyłka 1 słoika za nadesłaniem
4/6 + 6d za porto.

PASY ELASTYCZNE:

„First Class"
„Two Ways"

19/6
11/6

NYLON SPADOCHRONOWY

plOSZK' 00 £

2 kliny (biały lub złoty) 13/6
Specjalny dział
TANICH gustownych
UPOMINKÓW!!

Wysyłamy do Polski
CENNIKI I PRÓBKI MATER. (1/6)
na ŻĄDANIE
ZWRACAMY PIENIĄDZE

za paczki zaginione
DZIAŁ PACZKOWY
11 Greek Street, London W.l.

JUZ

PRZECIWKO

GRYPIE . PRZEZIĘBIENIOM

Wystrzegać się naśladownictw.
Wysyłka 12 proszków za nadesłaniem
3/- + ód za porto.
Zamówienia z należnością do:

L Carlton Berry Co. Ltd.,
437, Grand Buildings
Trafalgar Square, London, W.C.2.
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Z

DRUKU

i jest na składzie w:

KATOLICKIM OŚRODKU WYDAWNICZYM
PRENUMERATA ŻYCIA
OFIARY NA ODBUDOWĘ
„V E R I T A S”
KOŚCIOŁÓW W KRAJU
DLA POLAKÓW W NIEMCZECH
W dalszym ciągu ogłoszonej w Ł. Teleśnicki
... £ 0.10.0
n-rach 29, 33, 38 i 42 listy otrzyma
Doi dnia 20 lutego b. r. zebrano
łącznie:
liśmy następujące ofiary:
NA ROK 1949
£ 0. 3.0
£ 5. 10. 0
J. Szymański
£ 0. 6,6
jedyny, dostępny dla Polaków na obczyźnie Kalendarz formatu książkowego
P. Adamski
Oficer Obozu Bruntingtzawiera na 100 str.
OFIARY NA POMNIK
£ 1. 0.0
horpe
artykuły, opowiadania, nowele, wiersze oraz bogatą czę.ić porad praktycznych.
śp
A
KARDYNAŁA
HLONDA:
Zebrane w Little Bromp
Fachowe ayrtkuły polskich uczonych: O. dr Lukasiewicza, prof. Bieleckiego,
ton Oratory w Londynie
M. Prostak
... £ 0.10.0
dr (Jrkisza. Całość zdobi mnóstwo ilustracyj i piękna okładka kolorowa.
w dn. 28 l.stopada 1948 £ 20. 14.4
£
4.
0
0.
W. Gryszka
Cena eg z. tylko 1/6 plus 6d na porto
NA DZIECI POLSKIE
Z. Jakubowski
£ 0. 7.0
W
NIEMCZECH:
Zamówienia wraz z należnością kierować należy do
T. Wesołowski
£ 0. 3.6
VERITAS FOUNDATION PUBLICATION CENTRE
K. Imach (poraź drugi £ 0* 2.6 Bezimiennie
£ 1. 0. 0
0. 7.0 Lm Teleśnicki
12, Praed Mews
L o n d o n, W.2.
Ł
Siła zbrojna Watykanu składa się J.
• Bielatowicz
£ 1. 1.0
z gwardui szwajcarskiej, gwardii pa- J.
• Tokarski
£
1.10.0
£ 0.10.0
łaeowej i gwardii szlacheckiej. Siła J.
• Smosarski
Do dnia 20 lutego b. r. zebrano
£ 0. 10.0 łącznie:
• W dniu 22 lutego w Żelazowej związane z imieniem i sztuką wielkiego
ta z uwag- na niepewną sytuację B.
; Świderski
£
0.
3.6
E.
Drabowicz
Woli nastąpiło uroczyste otwarcie Roku kompozytora. Poza cyklem koncertów
włoską, możliwość zaburzeń a zama
£ 73. 2. 5
£
0.
2.6
K.
Imach
(poraź
drugi)
Szopenowskiego. W Warszawie otwarto przewidziane są zbiorowe wycieczki
chów, uzbrojona jest w broń nowo- ,
£ 4. 0. 0
czesną
(pistolety
automatyczn S. Tor
wystawę pamiątek szopenowskich oraz młodzieży do Żelazowej Woli, wystawy
£ 2. 9. 6 NA DZIECI POLSKIE W KRAJU: odbył się wieki koncert-akademia.
i t:p.), nosi jednak starodawne, tra- .Ks. T. Kirschke
objazdowe oraz IV międzynarodowy
Do dnia 20 lutego b. r. zebrano
dycyjne stroje. Mundury gwardii E. Drabowicz (poraź drugi) £ 0. 3.6
Następnego dnia rozpoczął się pierw konkurs pianistów, który odbędzie się
Onyszkiewicz
... £ 0. 7. 0 łącznie:
szwajcarskiej pochodzą z XV wie- A.
;
szy cykl koncertów, poświęconych twór w stolicy i trwać będzie od 15 września
w Little Bromp
£ 10. 9. 0
kuj, skomponował je Michał Anioł. Zebrane
■
czości genialnego muzyka Odtąd przez do 15 października, wszelkie imprezy
ton
Oratory
w
Londynie
Ich cechą charakterystyczną są sze
cały rok kalendarzowy trwać będą w szopenowskie będą transmitowane przez
w dn. 26 grudnia 1948 £ 28.15. 9
rokie, pomarańczowe ipasy na spod
NA POLAKÓW W NIEMCZECH: kraju i zagranicą różnorodne imprezy, Polskie Radio.
£
3.
6
E.
Drabów
cz
(poraź
trzeci)
niach i kurtach, przypominające uDo dnia 20 lutego b. r. zebrano
•biór naszych chłopów łowick ch. K. Imach (poraź trzeci) £ 0. 2. 6
(Nasz strój łowicki od tych mundu K. Imach (poraź czwarty) £ 0. 2.6 łącznie:
£ 1.15. 0
LISTY DO REDAKCJI
£ 0.10. 0
rów pochodzi: Łowicz stanowił po Ks. Zj Jagielnicki
siadłość prymasów, arcybiskupów L. Jakubowski (poraź dill£ 0. 3. 6
£•)
gn.eźniieńskich, — to też liberia, a
£ 0u 3.6 NA SIEROTY PO ZAMORDOWA
jak wtedy mówiono: barwa arcybi F. Jelonkiewicz
£ 1. 0.0 NYCH PRZEZ NIEMCÓW W OŚ
skupia, wzorowana na straży papie I. Lachowicz
Szanowny Panie Redaktorze!
r" ’’
W dniu mojego uwolnienia musiałem
£ 0.10. 0
WIĘCIMIU:
skiej, stała się następnie strojem H. Lergetporer
Na wiadomość, że „Rada do spraw ludziom kilku conajmniej narodowości
K,
Łodziński
£
0.
7.0
„księżaków“. Jeśli to twerdzenie
Bezimiennie
...
£
2.
0.
0
gospodarczych i społecznych Organizacji przysiąc, że będę walczył o ich wolność
£ 0. 3.6
naszych historyków kultury jest słu M. Orłowski
Do dnia 20 lutego b. r. zebrano Narodów Zjednoczonych podjęła dy i wołał o karę za ich niewolniczą śmierć
szne możnaby, z pewną przesadą po J. Smosarski (poraź drugi) £ 0. 10. 0 łącznie:
■ skusję na temat nowoczesnego niewol w bezgranicznym poniżeniu. Dziś i oni
£ 0,10. 0
wiedzieć, że strój ludowy dla sporej Cz. Strzelecka
£ 2.18.7
nictwa, wynalezionego przez Sowiety, nie żyją — prawie nikt nie uchodzi ży
£ 1. 1. 6
połaci naszego kraju... zaprojekto J. Żurawski
pozwoliłem sobie do przewodniczącej wy z Kołymy: tam wszystkich pochła
Ks.
Z.
Jagielnicki
(poraź
wał — Michał Anioł).
drugi)
... £ 1. 1,0 DLA ZAKŁADU XX. SALEZJANÓW amerykańskiej Federacji Pracy Mrs. SEN- nia „białe krematorium“. Tyle, że ciała
Państwo watykańskie posiada wła
DER napisać list nast. treści:
ich nie są zmienione w proch, lecz w lód.
OŚWIĘCIMIU:
£ 69. 9.7
sną pocztę, z osobnymi, znaczkami
Szanowna Pani!
Proszę o wezwanie mnie na świadka,
£ 157. 6. 6 A. Schaffer
... £ 1. 0. 0
pocztowymi, w której pracuje 12 Poprzednio ogłoszone
Dziękuję za wszczęcie akcji, mającej
urzędników. Posiada osobne pie
RAZEM
£ 226. 16. 1 NA UTRZYMANIE KSIĘŻY PRZY na celu zdemaskowanie systemu nowo będę świadkiem klasycznym: cztery wię
zienia, 16 tysięcy kilometrów niewolni
HOSPICJUM ŚW. STANISŁAWA:
niądze. Posiada dworzec kolejowy.
T. Ł.
... £ 0. 7. 0 czesnego niewolnictwa, które od wielu czej podróży, w tym 3 tysiące morzem
Pos ada radiostację nadawczą. Po
lat jest oficjalną instytucją państwa, zwa (przez morze Japońskie i Ochockie), 30
FUNDUSZ PRASOWY
siada nawet maleńki areszt.
nego „Związkiem Socjalistycznych Re miesięcy i sześć dni kariery więziennej,
OFIARY
NA
PCK:
Sprawami administracyjnymi Mia P. Madeja
... £ 0. 10. 0
dwie zimy kołymskie przetrzymane. Ale
Do dnia 20 lutego b. r. zebrano publik Rad”.
sta Watykańskiego zarządza Komi E. Foks
... £ 0. 1.0 łącznie:
Aresztowany 7.10.1939 na ziemiach nie o sobie chcę mówić — chcę zeznasja. złożona z trzech kardynałów, P. Kowalski
... £ 0, 2. 0
polskich i na ziemiach polskich sądzo wać za tych, którzy mówić nie mogli
£ 0. 5.0
której pomaga świeck. 'gubernator, Ks. A. Pietraszek
... £ 0. 3.1
ny, zesłałem skazany na trzy lata „obo i już nigdy nie przemówią.
oraz dyrektor służb techniczno-go Bezimiennie
... £ 0. 6.0
zów pracy” i „trzy lata zawieszenia w
spodarczych.
Poniżej podaję swój adres i łączę i td,
F, Ochowski
... £ 0. 2. 0
prawach” (w praktyce: sześć lat) za „usiAnatol Krakowiecki
£
1.
4.
1
łowane
przejście
granicy
”
.
Aresztowany
120 księży unickich uwięzionych w
Do dnia 20 lutego b. r. zebrano Wykłady Kursu Wiedzy Religijnej p. t. zostałem o 140 km. od granicy; po ro
b. więzień Kołymy
Rumunii. W samym tylko m.eście
nie umiałem; byłem przesłuchi
i autor „KSIĄŻKI O KOŁYMIE"
Cluj (po węgiersku Koloszwar, po łącznie:
PODSTAWOWE PRDBLEMY syjsku
wany i sądzony bez tłumacza i bez
£ 147. 5. 5
niemiecku Klausenburg), przebywa
Proponuję, ażeby Polacy, którzy prze
(oczywi ście)' adwokata.
w więzieniu 120 k?ęiy uniekch, z
Siedziałem w czterech więzieniach, w szli podobne do moich koleje — wszys
których 93 zostało osądzonych przez
OFIARY NA ODBUDOWĘ KO
każdym słysząc od oficjalnych czynni cy z Uchty. Uralu, Workuty, Wołogdy
sądy wojskowe a 28 prz,ez sądy cy
ŚCIOŁÓW WARSZAWY
wilne. Inna, duża grupa księży uni
odbędą się we wtorki 8, 15, 22 i 29 marca ków: „U nas więzień nie ma". Byłem i tysiąca innych miejsc bezgranicznego
ckich — wśród nich głośny kazno M. Orłowski
... £ 0, 5. 0 nie w Hospicjum św. Stanisława, lecz w ciągu dwóch lat więźniem na Koły- nieszczęścia ludzkiego, natychmiast na
mie, gdzie mróz dochodzi do 72 stopni pisali do Pani SENDER listy podob
dzieja, wychowanek seminarium la
Do dnia 20 lutego b. r. zebrano
minus. Patrzyłem na śmierć nej treści. Adresować można krótko:
terańskiego w Rzymie, dziekan Te- łącznie:
w sali VIRGO FIDELIS CONVENT Celsjusza
kilkuset
chyba
ludzi, widziałem pełzają
meszwaru (Timisoara), ks. Giulio
Mrs. SENDER
£ 1254. 2. 9
189, Old Brompton Road, róg Bolton ce kadłuby ludzkie, z odmarzniętymi
Ratiu, — internowana jest w jednym
0. U. N.
i
odgniłymi
członkimi.
z schyzmatyckich klasztorów w Moł
Gardens, S. W. 5.
Lakę Succes
Widziałem niewysłowioną nędzę nie
OFIARY NA ODBUDOWĘ
dawii.
U. S. A.
Dojazd kolejką podziemną do st. Earls wolnika sowieckiego. Gaśli koło mnie
KATEDRY W POZNANIU
Władze rumuńskie zamknęły ła
na skutek tzw. „szoku termicznego“
ciński kościół w Blaj, gdyż uczęsz Ks. J. Burdyszek
Dziękując Szanownemu Panu Redak
... £ L 7. 6 Court Station lub autobusami 30, 31 i 74. Rosjanie, Ukraińcy, Grecy,. Turcy, Kaczali do niego tłumnie unici, po
(Autobus nr. 30 ma przystauek przy sa zachy, Łotysze, Gruzini, Żydzi, Turk torowi, kreślę i td.
Do
dnia
20
lutego
b.
r.
zebrano
„skasowaniu“ unii i oddaniu prawo
mym klasztorze.)
(podpis — jak wyżej —
meni, Uzbecy, Rumuni, Polacy, Węgrzy,
sławnym, miejscowej, unickiej kate- łącznie:
£4. 7.6
adres znany Redakcjil
a nawet Hiszpanie.
dry(która teraz stoi 'pustkami).
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BIAŁE KREMATORIUM
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„SELVA OSCURA”
14 NUMERZE paryskiej „Kul tworzy dzieło katolickie. Jest ono wy staropolskich XVI i XVII wieku, że
tury“ w recenzji z kilku pol nikiem głębokiego przemyślenia epo- — nauki w Polszczę nigdy nie były
skich powieści historycznych, k. kryzysu i ma przed sobą, cel użyt w cenie, jedno czczy popis a krzyk
podpisanej jak na mieszczańskim kowy — powołanie człowieka, ^o czyn próżny.
bilecie „Hanna i Jerzy LERSCY“, nej postawy“ i td.
Lecz wróćmy do Van Gogh a i św.
czytamy m. <in. rozważania na temat
Trudno polemizować z tak swoisty Teresy.
języka „Bolesława Chrobrego“ Go- mi ujęciami zagadnienia, które w tej
W książce Seillière'a p*t. „Jean
łubiewa. Państwu Lersk.m język ten postać, w ogóle nie istnieje.
Jacques Rousseu“ jest taki passus:
nie podoba się, gdyż nie jest „auten
— Jest w-elka dziedzina sztuki re
, Już blisko wiek temu Ballanche
tyczny“, jest natomiast „wymyślny ligijnej. Znamy też, jako rodzaj for stawiał go (to jest Rousseau‘a) w
i niełatwy“, „nieprawdziwy“. Po tych malny, sztukę kościelną. Nie ma zaś rzędzie wielkich mistyków narodzo
uwagach filologicznych czytamy:
sztuki „katolick.ej“ sensu stricto, nych z nauczania Jezusowego, tuż za
„W.elkie wątpliwości budzą niena gdyż prawidła, katechizmu nie są pra Dantem i Świętą Teresą“.
turalne terminy Gołubiewa. Np. pry widłami twórczości, lecz tylko „artis
— „Podobn.e można umieścić szym
— zamiast mówi.. Przecież nawet we bene vivendi“, „sztuki dobrego życia“* pansa w rzędzie wielk.ch ludzi naro
współczesnym języku nadużywanie
Istnieje natomiast wielkie zagadnie dzonych z aktu twórczego, tuż za Asłowa „prawi“ byłoby czymś sztucz nie sztuki chrześcijańskiej, która i brahamem i Boozem“.
nym, cóż dopiero to nieustanne pry. w czas.e i w przestrzeni występuje
Tak napisał w odpowiedzi na tę
Podobnie wyraz mołwisz zamiast mó na obszarze szerszym, niż Kościół ka- emfazę Jacques Maritain.
wisz, nie wydaje się mieć należytego tol ck., a w pewnym sensie, niż całe
Z całą brutalnością, aby jak najwypokrycia. Może już więcej uzasadnie chrześcijaństwo, nawet w sensie hi raziściej wystąpił absurd całkowitego
nia ma forma ksze!, jako wolacz rze storycznym. Problem to obszerny i pomieszania pojęć, które będąc za
czownika „ksiądz“, oznaczającego bynajmniej nie polemiczny. Rzecz ja ledwie analogiczne, są tak bez poczu
książę. Stąd zamiast zwrotu „książę sna, że zagadnienie sztuki chrześci cia odpowiedzialniści za słowo trakoBolku“ Gołubiew używa w piątym jańskiej nie jest zagadnieniem for ne jednoznacznie.
przypadku Ksze Bolku. Bardziej na malnym, estetycznym; nie jest także
*
tomiast ryzykowne jest określenie zagadnieniem moralnym „simpliciter
otrok w odniesieniu do młodego Pa dicendo“ jakby zastrzegał sl.ę św. To
IUIE stać nas na Sztukę. To spracholęcia względnie chłopaka... (Pod masz, bo moralność i sztuka to dwie
wa dla nas nawet nie drugo
dziedziny różne, o całą różnicę mię rzędna. Nie boimy się propagandy na
kreślenia „Kultury“)
Są podróżnicy, którzy z wielkim dzy cnotą moralną a cnotą intelektu scenie. Celem naszym jest walka i
nakładem ¡pracy i kosztów zwiedzają alną, normą postępowania a normą każdy z nas ma obowiązek walczyć.
Życie bowiem etc...“
jakiś kraj, zbierają materiały i po estetyczną.
A jednak mówić o „sztuce chrześci
powrocie piszą o rt.m książkę.. Są też
Czy to cytat zza żelaznej kurtyny?
tacy, którzy najpierw piszą książkę, jańskiej“ można tylko w odniesieniu z „Trybunu Ludu“? Nie, to stanowi
a za zarobione pieniądze jadą spraw do człowieka, w którym się ona znaj sko, zajęte przez p. M. Święcickiego
dzić czy rzeczywistość jest taka, jak duje. Stąd też k.edy mowa o chrześci- obrońcę wystawianej przez Teatr
ją przedstawili. — Boy mawiał, że janin.e tego szczegółowego przypad Dramatyczny sztuk, p. t. „Świadek“,
przyświeca mu ten ostatni wzór. ku, który zowie się katolikiem de w czasie „sądu literackiego“ nad uJednak i on sprawdzał, ex post przy cyduje o tym czy jest on pisarzem worem scenicznym, którego tematem
najmniej, Nie wiem, czy uczynili to chrześcijańskim to właśnie, (i „tro jest zbrodnia katyńska.
pp. Lerscy w swej przejażdżce po sta- chę“ nawet ponad to), z czego w swej
Okazuje się więc, że zakuwanie pi
ropolszczyźnie. Jeśl. tak, napewno już niewiedzy p. Trościanko pokpiwa, a sarzy w niewolę i przeprzęgnięcie
zrewidowali swe wypowiedzi w kwe więc czy ,yrano chodzi do kośc.oła“, sztuki na politykę, propagandę i pu
stiach gramatyki historycznej. U Re czy jest „bez zarzutu pod względem blicystykę w Polsce jest złe tylko dla
ja, Kochanowskiego, Skargi, u wielu etycznym“, czy zna Ewangelję i czy tego ,że to „oni“ głoszą, politrucy
innych pisarzy XVI á XVII w-eku zna woła Panie, Panie. Celem zaś sztuki reżimowi. Natomiast jeśli. to samo
leźli często używaną czeską formę chrześcijanina, jak i każdej sztuk, w głosimy „my“, wszystko jest w po
pry zamiast prawi lub mówi. O for- ogóle jest tworzyć dzieło piękne, a rządku. Istnieje więc nie tylko etyka
m.e mołwi wstyd i mołwić — tak bar nie uczyć i nie być przewodnikiem po ale i estetyka KalegO. A dlaczego?
dzo jest naturalna (¡patrz Choćby „selva, oscura“, po ciemnym lesie, o- Ktoby s>ię tam nad tym zastanawiał!
Psałterz Floriański). Ksze nie wypa raz nawoływać człowieka do „czyn W.doeznie tak jak na sztukę, nie stać
da nawet bronić, forma „książę“ w nej postawy“. Ta rola świadomie nas również na myślenie. Nie mamy
XVI a nawet jeszcze częściowo w pouczająco - przewodmcząco - infor czasu myśleć, bo każdy z nas musi
XVII wieku była rodzaju nijakiego: macyjna spada, na niektóre działy „walczyć“...
„to książę“ i jako d'minutivum zna nauki, na filozofię, na dobrą publicy
Oczywiście, ze sloganami nie spo
czyła. to co dziś „książątko“. — Ład stykę ostatecznie, lecz nie na sztukę. sób polemizować. Trudno zajmować
Autor zaś — jeśli jeszcze kiedyś
nie by wyglądał śmiałek, który by
stanowisko wobec napisu w jednym z
ale
i estetyka Kalego. A dlaczego?
zaryzykował ten zwrot w stosunku
ok!.en wystawowych na High Street
do Chrobrego! Co zaś do otroka: przez duma nad tym cytatem z Pieśni Kensington, że „nasze krawaty czy
pierwszych 7 wieków historycznych XVII: „Mala via tieni“ „Na złej je nią życie jaśniejszym“, albo rzucać
matki rodziły w Polsce otroków i steś drodze“! — Tak krzyknął Dedal się pod koła londyńskim autobusom
dzieweczki, w niektórych kątach do Ikara, gdy lekkomyślny syn obrał na znak protestu przeciw hasłu, któ
Polski jeszcze do tej wojny. — By źbyt wysoki lot.
re obwożą 17 godzin na dobę, że ,zu
*
łoby może rzeczą nader pożyteczną
żywając Bovrilu do wszystkich pot
i zalecen;a godną aby recenzent od IZ IEDYŚ dr T. Terlecki zamieścił raw, zwiększasz swą dzienną rację
czasu do czasu także coś przeczytał, ' w „W.adomościach“ impresje o mięsa“.
— a nie tylko pisał „prosto i z krzy Van Goghu. Były to notatki, pisane
pod wrażeniem londyńskiej wystawy
kiem“*
*
BRONISLAW PRZYLUSKI
dzieł tego wielkiego malarza. P. Ter
| UTOWY „Przegląd Polski“ obok lecki przekonywał czytelników, że
Katolicki Ośrodek Wydawni
L doskonałego artykułu pirof. Gry- klucza do zagadki duchowej tragicz
czy
„ Veritas Foundation Publi
ziewicza zamieścił także przedziwne nego artysty nie należy szukać w jecation
Centre” oddaje do rąk
uwagi p. W. Trościanki na temat go ehorob.e psychicznej, lecz w ka
Polaków
na obczyźnie tomik
sztuki katolickiej (! ). Rzecz zaczyna tegoriach świętości. Powoływał się
wierszy
jednego
z najwybitniej
się cytatem z „Boskiej Komedii“ przy tym na pisma św. Teresy Wiel
szych
współczesnych
poetów pol
(„Piekło
Pieśń 1, tercyna 1) oczy kiej ...
skich — Bronisława Przyłuskiego
wiście po włosku, błędnie przepisa
Jeśli człowiek wielkiej kultury i
nym i z zatarciem formy wierszowej. najlepszej zapewne woli posiada tak — p.t. „Obrona mgieł”.
W dalszym ciągu jest mowa o „d’ffe- opaczną wiedzę o mistyce katolickiej
Zadaniem naszym na emigra
rentium specificum“ (!) i o innych i o tajemnicy świętości, jak można cji jest nie tylko zachowanie kul
podobnej erudycji sprawach. Pod ko- się dziwić pewnym pisarzom naszym, tury polskiej, ale i podsycanie
rt.ec p. W. Trościanko 'poucza, że:
którzy bez tej kultury i ze złą wolą, jej twórczych płomieni.
„Na temat twórczości katolickiej nie sięgnąwszy nigdy po jakieś grun
Tom wierszy Przyłuskiego jest
istnieje w Polsce i poza nią (!) wie towne dzieło o istocie Kościoła, wie pierwszym od szeregu lat powa
le nieporozumień. Nie wystarcza, że cowymi. manierami, a za to w poczu żnym wydawnictwem poetyckim
by autor powieści chodził rano do ko ciu n.eodwołalnej racji, pouczają Pa na emigracji, wydanym bez urzę
ścioła i był bez 'zarzutu pod wzglę pieża, jak winien rządzić Kościołem dowych zasiłków. Oddając go w
dem etycznym; nie wystarczy również i starać się o izdobyc.e szacunku w ich ręce Czytelników, wydawnictwo
naszpikować pow.eść cytatami z E- oczach przez — na przykład — sza wierzy, że nie zostaną oni obo
wangelii. Dzieło sztuki katolickiej ma fowanie klątwą i cenzurami kościel jętni na sprawę polskiej twór
pokazać człowiekowi drogi wyjścia z nymi na prawo i lewo. „Abyssus czości kulturalnej.
tego „selva oscura“ (ciemnego lasu abyssum invocat“: „Przepaść przepaś
Wiersz „Puszcza” jest wyjęty
— dop. Red. ŻYCIA), w którym się ci wola“. Przepaść ignorancji krzyczy
z
tego
właśnie tomiku.
znalazł wraz z całą swą cywilizacją. o przepaść wiedzy. Wciąż jeszcze ak
Nie każdy kto mówi Panie, Panie... tualna jest opinia szeregu autorów
Cena tomiku 4sh.
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PUSZCZA
Z twojego chłodu jagoda
i mchy na bagiennych wodach.
Żywica ciecze po korze
i leszczynowy orzech.
Dudnienie dalekie uwięzi
i trzask suchych gałęzi
i piach sypki i płowy
i zaduch olszyn — miodowy.

Strumień lasem ucieka,
ślad jeleni — jak rzeka
Kwiat niby grzyb kosmaty,
a grzyby takie, jak kwiaty.

Gęstwino, Puszczo Białowieska,
czarno-zielono-niebieska.
Zawiał mamrot sośniany na książęce polany,
Hej polany, a z polan
żyto płynie do kolan.
Jałowiec, polne grusze,
kurcz się serce i kruszej
i rękami tkliwemi
dotykaj lasu i ziemi.

A jednak... kupiłem wreszcie ten
krawat, który miał mi uczynić życie
jaśniejsze i w domu używamy „Bovrilu“. Człowiek jest bezbronny wobec
sloganu i bezbronna była publiczność
w „Ognisku“ która w czasie „sądu
nad świadkiem“ oklask.wała serdecz
nie te same, te samiuteńkle hasła,
które huczą w dz.siejszej Polsce i
przeciw którym każdy z nas tu wła
śnie „walczy“... Klaskać przeciw so
bie samemu, tego jeszcze n.e było!

„Świadka“ oskarżał w znakomicie
skonstruowanej „mow.e prokurator
skiej“ Jan Bielatowicz. Autor „Passeggiaty“ bronił Sztuki przed inwazją
propagandy, przed narzucaniem jej ce
lów pozartystycznych, politycznych,
obcej jej roli świadomego kształtowa
nia rzeczywistości aktualnej. Bronił
oczyszczającej funkcji sztuki, wyry
wającej człowieka z przypadkowości
życia przed ¡publicystyką i naturalistycznym naśladownictwem, które ją
wikłają w swój służebny, aktualny
utyktaryzm, zaprzeczający samej
istocie Sztuki.
Na marginesie dyskusji w „Ogni
sku“ warto przypomnieć, choćby w
jak największym skróc.e, katolicki
pogląd na sztukę. Dziś bowiem jedy
nie katolicyzm broni .stotnej wolności
artysty i sztuki.
Czy bezpośrednim celem sztuki
jest umoralniać, „budować“, służyć
hasłom religijnym, narodowym, kul
turowym ?
Nie. Sztuka posiada wartość moral

ną, jest także faktem społecznym i
artysta tworząc dzieło bierze wrraŁ
z nim udział w życiu społecznym, choć
Platon obstawał za wygnaniem poe
tów i aktorów z granic idealnego
państwa jako fałszerzy, fabrykantów
„cieniów cieni“.
Bezpśrednim celem sztuk', nie jest
jednak dobro ludzkie, lecz' dobro dzie
ła, które artysta ma wykonać. Jak.
mówi tomSstyczna estetyka: „Dzieło
jest wszystkim dla sztuki i podlega
tylko jednemu prawu — wymaga
niom dzieła i jego dobra“*
Artysta służy pięknu, a nie morał-ności, wyznaniom, narodowi i tjp. Po
nieważ piękno jest tym szczególnym
rodzajem dobra, które chłoną najwyjsze władze ¡poznawcze człowieka, jest
ono jak by odpoczynkiem duszy ludz
kiej, jest radością z rozpoznawalno
ści bytów, przekracza ich przypadko
wość, odsłania Ich blask i harmonię,
wyrywa człowieka temu niezorganizowanemu „żartowi“, którym jest
według Pascala życie, wyrywa nas z
naszego osobniczego „ja“. Oczyszcza
jąca moc sztuki polega właśnie na
tym ¡porwaniu całej duszy ludzkiej, a
przede wszystkim jej władz naczel
nych, rozumu, i przez fakt tego
wzniesienia w pewnym znaczeniu umoralnia człowieka. Pod jednym
wszakże warunkiem: że artysta naj
wierniej i w pierwszym rzędzie słu
ży pięknu a nie celom pozartystycznym.

Jan Tokarski
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