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NAKŁADEM „GŁOSU"- POZNAŃ 



Narody katolickie 

a kryzys kultury europejskiej 
(Referat wygłoszony dnia 6 listopada 1926 r. na 

VII Zjeździć Katolickim w Poznaniu). 
Stając z gotowością na wezwanie Prezydjum Ligi 

Katolickiej do wygłoszenia obecnego wykładu, miałem 
przed sobą cel wyraźny. Pragnąłem, ażeby słowo, które 
tu wypowiem, nie pozostało tylko słowem — ażeby 
znalazło echo w życiu, ażeby skutek jego wyraził się w 
czynach ludzkich. Nic tak nie mogło sprzyjać memu 
celowi, jak właśnie audytorjum w którem widzę licznych 
pasterzy katolickich, a obok nich ludzi świeckich, gorąco 
przywiązanych do Koś- icioła i pragnących być 
szczerymi, prawdziwymi katolikami. 

W mej działalności politycznej od samego początku 
zwracałem szczególną uwagę na zagadnienia religijne i 
moralne w ich związku z polityką: wiele rzeczy w tej 
dziedzinie spostrzegałem i wiele nad niemi myślałcm, 
wyprowadzając wnioski, które stały się drogowskazem w 
mej pracy. Czyniłem to dlatego, że w poglądach moich 
na zadania polityki bardzom się zawsze różnił od 
większości ludzi współczesnych w naszym 
cywilizowanym świecie. Według panujących dziś dość 
powszechnie pojęć, nie mówiąc już o polityce osobistej, 
partykularnej, klasowej, glów- nem zadaniem polityki 
jest zapewnić państwu jak największą potęgę, a jego 
obywatelom jak najwyższy dobrobyt materjalny. 
Obawiam się, że nawet w tej sali niejeden gotów zapytać: 
cóż więc, jeżeli nie to?... Niewątpliwe, jest to wielkie 
zadanie polityki wznosić i umacniać potęgę państwa oraz 
dbać o dobrobyt 8 lis- 



matcrjalny jego obywateli. W mojem wszakże prze-
konaniu wysoko ponad tein słoja, zadania inne, zarówno 
w stosunku do narodu, jak do jednostki ludzkiej: zdobyć 
dla swego narodu warunki, w których mógłby 
indywidualność swoja jak najswobodniej, w jak 
najpełniejszym zakresie wyrazić, treść swej indy-
widualności duchowej jak najbardziej wzbogacić, a 
jednocześnie węzły, łączące ludzi w jeden naród, jak 
najmocniej zacieśnić; jednostkę zaś ludzką poslawić w 
warunki, w którychby się wznosiła na coraz wyższy, 
poziom moralny, stawała coraz więcej i coraz lepszym 
człowiekiem. Takie pojęcie zadań polityki przy-
wiązywało mię do niej, dodawało mi siły w pracy i 
walce, pozwalało wytrwać w niej pomimo wszystko, 
com w polityce widział i o com się ocierał. 

Otóż przyglądając się bacznie drodze, po której idzie 
świat naszej cywilizacji, świat chrześcijański, zwłaszcza 
po wielkiej w tym świecie katastrofie dziejowej, jaką 
była wojna światowa — zdobyłem niezachwiane 
przekonanie, iż zbliżamy się do 'wielkich w łonie lego 
świata przemian, zarówno w jego życiu materjalnem, jak 
duchowem, że czekają nas głębokie przemiany religijne i 
moralne. Pragnę gorąco, ażeby rodacy moi uświadomili 
sobie jasno te czekające nas przemiany, ażeby nie 
zapóźnili się w przygotowaniu do nich, ażeby 
zrozumieli, w czem leży ich siła, a w czerń słabość 
wobec tego, co nas czeka. Zrozumienie to, jeżeli będzie 
należyte, wyrazi się w ich postępowaniu, w ich czynach. 
Osiągnięcie tych czynów jest właśnie celem słów moich. 

CZŁOWIEK I JEGO STOSUNEK DO BOGA. 
Stosunek człowieka do spraw ziemskich, docze-

snych, jest ściśle związany z jego stosunkiem do rzeczy 
wiecznych. Inaczej żyje człowiek głęboko religijny, 
mający silną wiarę, a inaczej obojętny lub wprost 
niereligijny. I ludzie religijni różnie żyją, w zależności 
od tego, jaka jest ich religja, jakie pojęcie Boga i jaki 
stosunek do Niego. Inaczej żyje chrześcijan, inaczej żyd, 
inaczej mahometanin, inaczej wreszcie hindus lub 
buddysta. Różnice te są głębokie, lak silny mają wpływ 
na postępowanie ludzkie, że decydują wprost ó losach 
narodów I w łonie świata chrześcijańskiego, pomimo, że 
czerpie on jakoby naukę wiary i naukę moralną z 
jednego źródła, z Ewan- 
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gelji, różnice w stosunku narodów różnych wyznań do 
życia, do jego potrzeb i zadań są wprost uderzające. Inny 
jest pogląd na życie, stosunek do niego i do jego potrzeb, 
inna w znacznej mierze moralność u narodów, 
złączonych w Kościele Rzymsko-Katolickim, inna u 
protestantów, inna wreszcie u ludów, należących do 
kościołów wschodnich. Zamało nad temi różnicami 
zatrzymują swej uwagi historycy, i badacze życia 
społecznego: więcejby rozumieli i mniej spadałoby na 
nas wydarzeń niespodziewanych. 

Nie starczyłoby nam czasu, gdybyśmy się chcieli 
wdawać w szerokie roztrząsanie tych różnic, zatrzy-
mamy się w dalszym ciągu tylko nad temi, które w 
obecnej dobie mają najdonioślejsze znaczenie. 

Przenieśmy się myślą w czasy z przed wielkiej 
wojny, a ujrzymy Europę, jako tę część świata, która 
nagromadziła największe bogactwa, w której panował 
największy dobrobyt. A najwyższy poziom kultury 
malcrjalnej był w krajach protestanckich. Żyliśmy pod 
urokiem tych właśnie krajów, one byty dla nas wzorem 
do naśladowania. Nie zastanawialiśmy się jednak nad 
tem, czy istotnie wiara katolicka i cały system myślenia, 
stworzony przez Kościół, da się pogodzić z 
protestanckim poglądem na życie i jego zadania. i , . 
. ; j 

Jakiemuż przewrotowi uległy jednak stosunki w 
Europie po wojnie! Wszak właśnie w tych krajach 
protestanckich coś się załamuje, o czem świadczy 
wzrastający tam pesymizm, utrata wiary w przyszłość 
wobec miljonów bezrobotnych i zastoju całych gałęzi 
przemysłu. 

A za to, jak szybko podnoszą się Włochy, katolickie, 
tak biedne przed wojną. 

Widać, że w doskonałej, zdało się, budowie państw 
protestanckich musiały być jakieś rysy, był jakiś zarodek 
trucizny, który dziś działa. Natomiast kraje katolickie, 
choć o wiele biedniejsze przed wojną,' mają jakieś o 
wiele trwalsze podwaliny i dzięki temu zdolniejsze są do 
przetrwania ciężkich czasów powojennych. 

Cóż jest tego przyczyną? Reformacja była wielkim 
przewrotem nietylko religijnym, to też źródła jej i skutki 
tkwią nietylko w religji. Albowiem reformacja była; 1. 
wyłamaniem się z pod władzy, Rzy 
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mu, 2. duchowym nawrotem od Ewangelji do Starego 
Testamentu. Rodzący się kapitalizm i bankowość zbyt 
dotkliwie czuły się w więzach Kościoła, więc zerwały te 
pęta. Bo Stary Testament o wiele lepszym jest 
przewodnikiem w robieniu pieniędzy, aniżeli E- 
wangelja. Władcom dzisiejszych państw protestanckich 
ciążyła ponadto władza Kościoła, jako arbitra pomiędzy 
panującymi, i dlatego to tak pochopnie poparli 
reformację. 

Reformacja zbiegła się. z odkryciem Nowego Świa-
ta. Otwarły się nowe pola dla emigracji. Dużo mówi się 
dziś o okrucieństwach odkrywców hiszpańskich w 
Ameryce. Nic nie słychać jednak o postępowaniu 
kolonizatorów protestanckich. A jednak w krajach 
łacińskich Ameryki przetrwała do dziś ludność pier-
wotna, zmieszała się i spokrewniła z białymi. Kolo-
nizatorzy angielscy tymczasem wytępili poprostu czer- 
wonoskórych. — Historja nowoczesna zna jeszcze nie-
wolnictwo, które jest przecie zaprzeczeniem chrześci-
jaństwa. I znów należy, przypomnieć, że niewolnikami 
handlowali w tym jeszcze wieku protestanccy Jankesi i 
Holendrzy. 
KAPITALIZM IDEAŁEM NARODOW PROTESTANCKICH. 

Bezwzględność i nieprzebieranie w środkach u- 
czyniło narody protestanckie głównymi heroldami ka-
pitalizmu. I oto w chwili wybuchu wojny dwa narody. 
protestacnkie reprezentują potęgę Europy. An- glja i 
Niemcy. Lecz wielkie zamki bogactwa Europy stały, na 
lodzie. Potęga obu tych państw protestanckich polegała 
na wyzyskiwaniu przez nie całego świata. Zdawało się, 
że tak będzie zawsze. Okazało się jednak, że rozrost rasy 
białej poza Europą stwarza dla niej konkurentów. A 
ponadto ludy kolorowe pod wpływem Europy zaczęły 
przemieniać się z odbiorców w wytwórców i jej 
konkurentów. 

Dlatego to Anglja posiada dziś armję 2 i pół miljona 
bezrobotnych, Niemcy zaś 1 i pól miljona ludzi bez 
pracy. 

Okazało się, że cały pogląd na życie narodów pro-
testanckich opierał się o fałszywe podstawy, o wiarę, że 
możliwy jest ustawiczny wzrost bogactw i dobrobytu. 
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W poglądach świata protestanckiego Bóg ustępuje 
dziś miejsca dolarowi. O wyższości ludów katolickich 
rozstrzyga fakt, że katolicyzm uczył lepiej obchodzić się z 
pieniądzem. 

Europie zagląda dziś w oczy wielkie niebezpie-
czeństwo. Są niem setki miljonów ludzi, dotkniętych 
wszelkiemi klęskami, spychanych w nędzę. 

Stara, a wieczna mądrość, starożytna cywilizacja 
rzymska, która jest jednym z filarów Kościoła, dała lepszy 
drogowskaz, o wiele lepiej opancerzyła ludy wobec 
klęski. 

Więc trzeba nam ugruntować w duszach katolicki 
sposób myślenia, a wymieść do czysta wszelkie nale-
ciałości protestanckie. Praca to olbrzymia, której może 
podjąć się tylko cały Kościół, a więc obok duchowieństwa 
wszyscy należący doń wierni. Polska musi stanąć na 
mocnych podstawach religijnych, idee katolickie szerzyć 
muszą wszyscy, którym droga jest przyszłość. Wszyscy 
winniśmy prowadzić walkę ze wszyslkiem, co zagraża 
podstawom katolicyzmu, bo naszym Kościołem 
Narodowym jest Kościół Rzymsko-Katolicki, bez którego 
pracy, nie bylibyśmy dziś narodem cywilizowanym. Jeśli 
podejmiemy walkę o podstawy, katolicyzmu w 
zrozumieniu, że idzie w niej o całą naszą przyszłość, 
spełnimy obowiązek nietylko względem duszy, lecz i 
względem państwa naszego. 

Cywilizacja rzymska, wniesiona przez Kościół, 
powołała nas ongi do życia jako naród i jako państwo. 
Ona to, dzięki Kościołowi, wychowywała nas w poczuciu 
prawa i praworządności. To zaś, co owiane wpływami 
Wschodu, który nie znał cywilizacji łacińskiej, bo nie był 
katolicki — reprezentuje i wnosi w nasz organizm 
państwowy, bezład. 
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