
I 

LIPIEC - SIERP I-EN 1 9 3 8 

ROK XVIII. ŁÓDŹ NR. 7- 8. 
ADRES REDAKCJI I ADMINISTRACJI UL. KS. SKORUPKI NR. L 



TREŚĆ BIEŻĄCEGO NUMERU: 

I. Rozporządzenia Stolicy Apostolskiej. 
1. Pismo Sekretariatu Stanu Jego Świątobliwości do Epi- Str. 

skopatu Polski . . . . . . . . 233 
2. Motu proprio Papieża Piusa XI z dnia 25 marca 1938 

r. o jurysdykcji św. Kongregacji Kościoła Wschodniego 234 
3. Kongregacja Seminariów i Uniwersytetów prżeciw te-

ariom rasizmu . 239 

li. Rozporządzenia J. E. Pasterza Diecezji. 
1. Dekret przyłączający wieś Teofilów do par. św. Anto-

niego w Łodzi . . . . . . . 241 
2. Zlot K. S. M. na Jasnej Górze . 242 
3. Tydzień Miłosierdzia 242 
4. Zmiany w Diecezji . . . 242 
5. Z Kurii Biskupiej . . . · . 243 

Ili. Rozporząd1tenia prawno-państwowe. 
· 1. Progrpm nauki religii w gimnazjach i liceach zawo-

dowych. . 243 
2. Pismo Okólne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 

3 czerwca 1938 r. o medalu Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej na pamiątkę złotych godów małżeńskich . 244 

3. Rozporządzenie · Ministra Opieki Społecznej z dnia 9 
maja 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia o cho-
waniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu . . 244 

4. Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 
maja 1938 r. w sprawie przymusowego umieszczania 
w przytułkach i domach pracy przymusowej w woje-
wództwie łódzkim. 245 

IV. Dział nieurzędowy. 

1. Czynności Biskupie Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Ordy-
nariusza 246 

2. Ks. Dr. A. Jakubisiak. Określenie pojęcia dobra mo 
rolnego 248 

3. Rekolekcje Zamknięte w Kalwarii Wileńskiej 261 
4. Zbiórka na niewidomych 261 

Bibliografia 262 



WIADOMOŚCI 
DIECEZJALNE ŁÓDZKIE 
WYDAWNICTWO KURII BISKUPIEJ ŁÓDZKIEJ 

Rok XVIII. Lipiec - Sierpień 1938 r. Nr. 7 i 8. 

I. ROZPORZĄDZENIA STOLICY APOSTOLSKIEJ., 

SEGRETERIA DI STATO 
DI SV A SANTITA 

N. 1760,38 

Dal Vałicano, die 15 Maii 1938 •. 

E. me ac Rev. me Domine mi Obs. me. 
Ut meum officium poscebat, sedulo Beatissimo 

Patri exposui eo omnia quae de Poloniae Praesulum 
coełu istic ad Concilium plenadum promulgandum coa
cło mihi scripsisłi. 

Hisce ex nuntiis hausił Sancłiłas Sua haud porva 
eł pauca argumenła laełandi, cum vestram viderił evi
gilare sollicitudinem et curam, ut religio adversus vafras 
hostium insidias muniałur, consiliorum robore foveatur, 
inceptorum utilitate od augescentem splendorem pro
vehatur. 

Placet Augusto Pontiłici aliqua a vobis pertracta
ła praecipue attingere, quibus impensius est adhiben
dum studium, quoniam haec maioria sunt momenti. 

1.d aułem quod ad causom socialem pertineł iure 
ceteris est antelatum quaestionibus, quia huius sine 
discrimine differri solutio. Non sufficit tantum infractas 
vel obliterałas christianae disciplinae leges in re so
ciali conqueri; has oporłet singulos, ubivis uniuscuius
qve versatur opera, servare et vereri; oporłet ponłi
łicii magisterii documenła praesertim Encyclicas »Re
rum Novarum« et »Ouadragesimo anno«, per Actio
nem Catholicam ope scripłionis, dissertałionum, coe-

E. mo ac Rev. mo Domino 
DOMINO CARD. ALEXANDRO KAKOWSKI 

Archiepiscopo Varsaviensi 
VARSAVIAM. 
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łuum illusłrare, enucleare, provulgare, iła ut nemo 
ignoreł formom, qua convenił christianam civitatem ordi
nari, civium officia eł iura, iustas laboris pactiones, 
condiłiónes, mercedes eł id generis alia. 

Est aułem alterum quod vobis summopere cordi 
est: sacrorum alumnorum_ · in porvis Sem i nori is dilecłus. 
Proh dolorl T enuatur istic ag men eorum, qui ecclesia
sticae militiae mancipandi sunt, dum torpescit religio
nis amor eł insolentior fit adversoriorum audacia. 
Ouemad-modum nequit nationibus malum obtingere 
maius, quam si levitarum tribus impar est divini mini
sterii necessiłatibus, iła affulget Ecclesiae felicioris aevi 
spes, si sacra iuvenła virtułis laude, doctrinae insłruc
tu, strenue agendi volunłałe et numero quoque pollet. 

At floret penes vos quod praeter cetera bona et 
Seminoriorum sorti efficaciter prospicieł: Actio menpe 
catholica, quae sacerdotali ordini solet multos egre
giosque e suo gremio afferre. Actio aułem catholica 
faustis istic invalescit incremenłis, in compluribus dioe
cesibus conditis etiam lnstitutis, ubi eius moderatores 
exquisitum opporłunumque cultum recipiunt; eademque 
chrisłianae sapientiae salubres. latices familiis, civium 
classibus, legibus, di~ciplinis infundet. 

Sanctitas Sua multa eliciens vota, ut eo quae 
bene statuistis strenue in rem deducantur, coelestia 
auxilia et lumina tibi ceterisque Poloniae Praesulibus 
invocat inque horum pignus Apostolicam Benedictionem 
mpertił quam gregibus quoąue vesłris praetendit. 

lnterea maxima cum veneratione manus tuas de
osculor ac me profiteor. 

Eminentiae tuae 
hum. llum ac dev. urn servum verum 

(-) E. Card. Pacelli. 

Motu Proprio Papieża Piusa XI. 
„Sancta Dei Ecclesia" z dnia 25-go marca 1938 roku 
o iurysdykcii łw. Kongregacii Kościoła Wschodniego*). 

Święty Kościół Boży, iakkolwiek iuż od początku istnienia 
:imienia chrześciiańskiego składał się z wiernych Wschodu i Za
chodu, był całkowicie ieden. Dlatego też Papieże rzymscy, iako 
,następcy Księcia Apostołów św. Piotra, któremu Chrystus P. po-

*) Tekst oryginalny łaciński ogłoszony w Osserv. Rom. z dn. a.. 5. b.r. 
~-nr. 107. Tłumaczył ks. prof. Michał Niechai. 
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wierzył władzę duszpasterską nad całą swoią Owczarnią, zawsze, 
wykazywali naiwyższą troskę również o chrześciian wschodnich, 
aby zachowywali niepokalaną wiarę, należytą karność, kwitnącą· 
pobożność i kult boży, i aby przez to uzyskiwali codziennie co
raz większą pomyślność i wielkość. 

Jeżeli z biegiem czasu herezie, schizmy i bardzo częste 
i długotrwałe naiazdy niewiernych i ich panowanie tak wyniszczy
ły i prawie zupełnie zruinowały narody Wschodniego kościoła,. 
to dziwić się należy, że chrześciiańskie zwyczaie, choć do osta
łeczności doprowadzone, iednak dotąd się zachowały. Tak samo,. 
gdy niektórzy powodowani zbytnią miłością iedności i zgody, nie 
dosyć znaiąc sprawy i charakter Wschodnich, usiłowali albo ich 
święte obrzędy skazić albo ich samych do łacińskiego obrządku· 
przywieść, Papieże iednak rzymscy, Nasi poprzednicy, przeciw
stawiali się tym zakusom wedle możności, nie szczędząc żadnych 
wysiłków. Również oni starali się poskromić zuchwalstwo here
tyków i schizmatyków, wspierali wszelkimi sposobami dzielnych 
bojowników za wiarę i iedność, podtrzymali niepewnych i chwiei
nego ducha, a oddzielonych braci i synów ustawicznie wzywali 
do iednej Owczarni Jezusa Chrystusa, zarówno bezpośrednio sa
mi, iak i przez wysłanników i misjonarzy. Podobnież nic nie za
niedbali, aby rozpowszechnione wskutek niedbalstwa panuiących lub 
niezgodę, szkodłiiwe zamieszania, całymi siłami uśmierzyć i usunąć. 

Gdy zaś P~pieże dowiedzieli się, że są tacy, których dąże
niem jest, aby Wschodnich albo od swego obrządku odwieść, 
albo większe zmiany w nim poczynić, nepiętnowali te niezbyt 
szczęśliwe próby i pragnęli zachować obrządki wschodnie w cał
kowitej nienaruszalności. Papieże bowiem są zdania, że różno
rodność liturgiczna, powstała z właściwych uzdolnień narodów 
i ich charakterów, nie tylko nie iest sprzeczna z iednością wiary 
i kultu bożego, lecz ią raczei paciągaiąco i chwalebnie zdobi. 
Albowiem z tego łatwo wywnioskować, że iest iedna i ta sama 
wiara katolicka, która doskonale odpowiada· naturze i zwyczaiom 
wszystkich i różnych narodów, oraz wydaie plony bardzo obfite 
i różne w swej piękności. Do tego należy dodać, że księgi po
szczególnych liturgii, z racii swoiego nieskazitelnego pochodze
nia starożytnego, świadczą niezbicie i znakomicie o dawnei wie
rze w tajemnice i sakramenty św. dziś zawzięcie i wrogo zwal
czane przez Nowatorów, a które dawni chrześciianie przyimo
wali i pobożnie czcili. 

I 

Takie troski mieli Pepieże w tei dziedzinie przed św. Sobo-
rem Trydenckim. Późni ei iednak dla sprawiedliwszego i łatwiei
szego załatwienia spraw, ustanowili odpowiednie kongregacie. 
I tak poprzednik Nasz Grzegorz XIII w drugim roku swego pon
tyfikału, w celu zachowania obrzędów liturgicznych w nienaruszal-
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,naści i przywrócenia stosownie do warunków, dawnego ich pięk
na, iak również i pomnożenia przy łei okazii liczby wiernych, 
którzy w łych obrzędach chwalą Boga, stworzył specialną Ko n
,g re g a ci ę d I a spr a w grec k i c h, którą Klemens VII I za
·m ie n ił n a Ko n g re g a c i ę d I a s p r a w W i a r y i R e I i g i i K a to I i c
k ie i, powierzaiąc iei ni etyl ko troski nad Kościołem Wschodnim, 

1lecz także i obowiązek szerzenia wiary, zarówno wśród narodów 
·na Zachodzie, które skłoniły się do błędów nowatorskich, iak i w 
innych kraiach, które dopiero zostały odkryte. Jakkolwiek cho
dziło łam o specialną Kongregacię która późniei słusznie zosta
ła nazwana Kongregacią Rozkrzewienia Wiary, miała 
ona również powierzony sobie obowiązek, który Grzegorz XV. 
zlecił Kongregacji Generalnei, ustanowionei dla tego samego 
celu, mianowicie, »kierowania wszystkimi misjami głoszenia i prze
·powiadania Ewangelii i nauki katolickiei« i dlajego zlała się w no
·wą Kongregację, ustanowioną przez tegoż Grzegorza XV. 

Od tego czasu wspomniana Kongregacja stała się jednym 
;i jedynym urzędem papieskim dla popierania misyj. Jednak zwa
żywszy szczególne warunki prawne Katolików Wschodnich, któ-
··rzy pozostawali pod panowaniem Turków, oraz niemałą różnorod
ność ich liturgii i karności, łatwo wkrótce potem okazała się ko
nieczność zlecenia tych spraw, zwłaszcza trudniejszych, dotyczą
cych tychże narodów specjalnym Kongregacjom, które weszły 
w obręb Kongregacji generalnei Rozkrzew ie n i a W i a r y. 
Dlatego Urban VIII, założył Ko n gr e gaci ę d I a ro z str z y
g a n i a spraw wątpliwych Wschodu i drugą - dla po
praw ie n i a Eu cho I ogi o n u Greckiego. Podobnież po
stępowali Papieże aż do poprzednika Naszego Piusa IX, który 
chciał dokończyć poprawki Euchologionu i przeirzeć wszystkie 
inne księgi liturgiczne Wschodu, powołał do życia specialną Ko n
g r e g a ci ę d I a p o p r a w i e n i a K s i ą g K o ś ci o ł a Ws c h o
d n ie go, jako stałą organizacię, oddzielną od S. Ko n gr e g a-

··C i i R o z k r z e w i e n i a W i a r y. 
Następnie, poprzednik Nasz, wspomniany Pius IX, powodo

wany tym, że pewne sprawy, wymagaiące dłuższego czasu i do
świadczenia, powinny byś uporządkowane trwalei i lepiei, założył 
nową Kongregację, oddzielną od Kongregacii Rozkrzewienia Wia
ry. Nowy ten św. Zespół, nazwany Kongregacią Roz krzewie
ni a Wiary dla Spraw Obrządku Wschodniego, miał 
powierzone swei pieczy »wszystkie sprawy Wschodnich Chrześci
ian, również mieszane, ł.i. dotyczące rzeczowo i osobowo Łacin
ników«. Ta zaś Kongregacia, chociaż miała własnego sekretarza 
i własny sekretariat, podlegała iednak temu samemu, co i Kon
gregacia Rozkrzewienia Wiary, prefektowi, który dlatego miał za 
zadanie prowadzenie spraw obydwu Kongregacii, gdy rzeczy do
tyczyły tego samego terytorium. Ponieważ zaś~ podlegała ona 
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św. Kongregacii Rozkrzewienia wiary i iei nazwę zatrzymała, wy
dawało się niektórym, iakkolwiek niesłusznie, że iest ona iakimś 
iei dodatkiem i że Katolicy Wschodni podlegaią Łacinnikom, iak
by przyrównani do niewiernych, oraz heretyków Zachodu. Dlate
go poprzednik Nasz Benedykt XV pragnąc, aby nawet cienia 
nie zostało z tego obelżywego podeirzenia, Listem Apostolskim 
»De i Pr o v i d en t i s« (A.A.S. IX s. 529) wydanym motu proprio 
dn. 1 mai a 1917 r. ustanowił św. Ko n gr e g a cię d I a Koś
cioła Wschodniego, zupełnie niezależną od św. Kongre
g ac i i Rozkrzew ie n i a Wiary. Chciał, aby na czele nowe i 
Kongregacii stał sam Papież, chcąc przez to pokazać Chrześci
janom Wschodnim szczególną życzliwość i troskę. Jei przyznał 
wszystkie kompetencie, »iakie innym Kongregaciom Kościołów 
obrządku łacińskiego przysługuią, z zachowaniem tylko zakresu 
działania Kongregacii św. Officium«. Te zaś kom petencie ograni
czył »do spraw dotyczących osób, karności i obrz~dów Kościo
łów Wschodnich iak również spraw mieszanych, t. i. rzeczowo 
lub osobowo dotyczących wiernych obrządku łacińskiego«. Jed
nak Łacinnicy mieszkaiący w kraiach chrześciiańskiego Wschodu 
nadal poddani zostawali św. Kongregacii Rozkrzewienia Wiary. 

Gdy więc taka podwóina iurysdykcia istniała, bardzo trudno 
było osiągnąć konieczną iednolitość w zarządzaniu i należytą 
sprawność administracyiną, a to iest absolutnie potrzebne zarów
no do natychmiastowego likwidowania rozbieżności i nieporozu
mień, które między wiernymi różnych obrządków i różnei kar
ności łatwo powsłaią iak i do apostolatu i miłosierdzia, a zwłasz
cza gdy chodzi o Akcię Katolicką, aby ią skułeczniei prowadzić 
i popierać i wszystkie siły katolickie iednoczyć i umacniać, iak 
tego bezwątpienia obecne warunki, nie tylko doradzaią, ale wy
magaią. My więc, gorąco pragnąc, aby to wielkie dobro, iakie 
płynie z doskonałei iedności i natury iednolitego zarządu, słało 
się udziałem ukochanych Kościołów Wschodu, do czego wedle 
sił dążymy, rozważywszy rzecz długo i dokładnie, po modłach 
Naszych pokornych do Boga, Motu Proprio, w pełni poznania 
i z pełności władzy aposłolskiei, postanawiamy i zarządzamy to 
wszystko, co następuie: 

I. Św. Kongregacia Kościoła Wschodniego, którei prze
wodniczy sam Papież, ma pełną i wyłączną iurysdykcię na na
stępuiących terytoriach: Egipt z półwyspem Synaickim, Eriłrea, 
północna Etiopia, Albania południowa, Bułgaria, Cypr, Grecia, 
Dodekanez, Iran, Irak, Liban, Palestyna, Syria, T ransiordania, azia
łycka T urcia i T racia turecka. 

li. Dlatego też św. Kongregacia ma na tych terytoriach 
całkowitą władzę nie tylko nad wiernymi obrządku wschodniego, 
łecz i nad wiernymi obrządku łacińskiego, nad ich hierarchią, 
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dziełami i instytuciami, pobożnymi zrzeszeniami, taką iak inne 
kongregacie - .nad wiernymi obrządku łacińskiego poza wymie
nionymi terytoriami, zachowuiąc iednak kompetencię Kongrega
cii św. Officium, oraz te działy, które iuż zostały zastrzeżone 
św. Kongregacii Sakramentów, Obrzędów, Seminariów i Studiów 
Uniwersyteckich, oraz św. Penitenciarii. 

Ili. Co do wiernych obrządku wschodniego, poza wymie
nionymi kraiami przebywaiących, to w mocy pozostaie dawna 
kompetencia Kongregacii dla Kościoła Wschodniego. Dlatego są 
iei zastrzeżone nadal wszystkie sprawy tego rodzaiu, które doty
·czą osób, karności lub obrzędów wschodnich, choćby one były 
mieszane t. i. tyczące rzeczowo i osobowo wiernych obrządku 
łacińskiego. Jei więc w stosunku do tych wiernych przysługuią 
wszystkie kompetencie, iakie dane są innym kongregaciom nad 
wiernymi łacińskiego obrządku, za wyiątkiem zawsze praw Kon
gregacii Seminariów i Studiów uniwersyteckich, oraz św. Peni
łenciarii. 

IV. Ta św. Kongregacia rezstrzyga sporne punkty drogą 
dyscyplinarną, które zaś muszą być rozwiązane na drodze są
dowei, odeśle do trybunału, który sama Kongregacia wyznaczy. 

V. Wymienione terytoria Chrześciiańskiego Wschodu przei
dą pod iurysdykcię wyłączną Kongregacii dla Kościołów Wschod-, 
nich stopniowo, według poniższego planu: a) 1 czerwca 1938 r.: 
Palestyna, T ransiordania, Egipt z półwyspem Synaickim i ,Cypr; 

b) 1 stycznia 1939 r.: Grecie, Dodekanez, południowa Al
bania, Bułgaria, aziatycka T urcia i T racia turecka, 

c) 1 czerwca , 1939 r.: Syria, Liban, Irak i Iran. 

VI. Od dnia ogłoszenia ninieiszego Listu Apostolskiego. 
Motu Proprio do czasu przeiścia wyszczególnionych kraiów pod 
wyłączną iurysdykcię św. Kongregacii Wschodniej, żadne dzieło, 
ani żadna instytucie nie będzie mogła powstać, ani też nie do
kona się żadna zmiana bez uprzednio uzyskanei zgody św. Kon
gregacii Kościoła Wschodniego. 

VII. Gdy kraie Chrześciiańskiego Wschodu przeidą pod 
wyłączną iurysdykcię św. Kongregacii Kościoła Wschod
ni ego, dokumenty ich dotyczące, będące w przechowaniu św .. 
Kongregacii Rozkrzewienia Wiary, mają być przeka
zane Archiwum św. Kongregacii Wschodniei, według możności, 
za obopólnym porozumieniem się kierowników obydwu Urzędów. 

VIII. Św. Kongregacia Rozkrzewienia Wiary prze
każe Kongregacii Wschodniei wszystkie sumy pieniężne, 
które wyznacza na dzieła i instytucie w kraiach, które przecho-
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dzą pod wyłączną iurysdykcię łeiże. Jeżeli zaś nie ma takich 
szczególnych zasobów pieniężnych, św. K o n gr e g a ci a Ro z
krze w i en i a W i ary wyznaczy z własnei kasy dotacie, równe 
ogólnei sumie subsydiów zwyczainych i nadzwyczainych, iaką ta 
św. Kongregacia zwykła była corocznie wysyłać do łych kraiów 
na poszczególne dzieła i instytucie. Nadzwyczaine zaś subsydia 
wyznaczyć należy, równe połowie sum pieniężnych, przesłanych 
do tych kraiów w ostatnim trzechleciu, t.i. w r. 1935-1936-1937. 

IX. Papieskie Dzieł o Rozkrzew ie n i a Wiary co
.rocznie wpłaci św. Kongregacii Kościoła Wschodniego z ogólnych 
wpływów, zebranych w ostatnim trzechleciu, iak wyżei powiedzia
no, niezmienną i proporcionalną ilość pieniędzy, iaka wypłacana 
była na potrzeby bieżące,· zwyczaine i nadzwyczaine, katolików 
wschodnich i łacińskich, na łych terytoriach zamieszkałych. 

X. P a p i e s k i e D z i e ł o ś w. P i o t r a A p o s t o ł a d I a 
K I er u Tuby I cz e g o corocznie przekaże św. Ko n g re g a c i i 
Kościoła Wschodniego 2 proc. wszystkich dochodów i wpły
,wów tegoż Papieskiego Dzieła. 

XI. Delegatom św. Kongregacii Wschodniei z prawa przy
sługuie udział w Radzie Naczelnei Papieskich Dzieł Rozkrzewie
nia Wiary i· św. Piotra ,Apostoła. 

Co ninie postanowiliśmy, nakazuiemy i chcemy, aby było na 
zawsze ważne i prawomocne, bez względu na iakiekolwiek racie 
inne, choćby naibardziei uwagi godne. 

Dane w Rzymie u św. Piotra dnia 25 marca· w dzień Zwia
stowania N.M.P., r. 1938, Pontyfikatu Naszego siedemnastym. 

Pius XI. 

Kongregacia Seminariów i Uniwersytetów 
przeciw teoriom rasizmu. 

Święta Kongregacia Seminariów i Uniwersytetów rozesłała 
do wszystkich rektorów uniwersytetów katolickich na całym świe
cie pismo, datowane 13 kwietnia b. r., zalecaiące wystąpienie 
w sposób stanowczy przeciw niebezpiecznym teoriom rasizmu 
germańskiego. Ze względu na doniosłość tego dokumentu po
daiemy go w pełnym tłumaczeniu. 

Rzym, 13 kwietnia 1938 r. 

Wasza Magnificencioł 

W ubiegłym roku w wigilię święta Narodzenia Pańskiego 
Naiwyższy nasz Pasterz i szczęśliwie nam panuiący Papież mó
wił do prześwietnego Kolegium Kardynałów i prałatów Kurii Rzym-
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skiei w słowach smutnych o poważnych prześladowaniach, które 
- iak każdy to wie - godzą w Kościół katolicki w Niemczech .. 
Co zaś naibardziei i naiboleśniei dotknęło serca naszego Oico 
św., to fakt, że,. dla usprawiedliwienia się, przytacza się przy tym 
bezwstydne oszczerstwa i że, szerząc dokoła bardzo zgubne 
poglądy, przedstawia się ie iako naukowe, choć niesłusznie mia
no to noszą, by wykoleiać umysły i z dusz usuwać prawdziwą 
religię. 

, 

Sw. Kongregacia zachęca przeto uniwersytety i wydziały ka-
tolickie, by użyły wszelkich trudów i wysiłków ku obronie prawdy 
przed czyniącymi postępy błędami. 

W tym celu muszą profesorowie zaczerpnąć, o ile możnoś
ci, broni z biologii, historii, filozofii, apologetyki i nauki prawa 
i moralności, aby mocno i rzeczowo obalić następuiące całkowi
cie fałszywe twierdzenia: 

1. Rasy ludzkie przez swą wrodzoną i nieodmienną naturę
tak dalece różnią się między sobą, że nainiższą z ras ludzkich 
większy dzieli przedział od rasy wyższei, niż różnica z wyższym 
gatunkiem zwierząt. 

2. Siła rasy i czystość krwi muszą we wsz~lki możliwy· 
sposób być zachowane i pielęgnowane: wszystko, co do tego ce
lu zmierza, iesł przeto iuż iedynie dobrym i zezwolonym. 

3. Ze krwi, w które i zawarła iesł istota rasy, wypływa ią.: 
wszystkie duchowe i moralne właściwości człowieka iako z nai
doskonalszego źródła. 

4. Najgłównieiszym celem wychowania iest rozwiiać istotę
rasy i rozpalać dusze goreiące miłością dla własnei rasy, będq
cei dobrem naiwyższym. 

5. Religia podporządkowana iest prawu rasy i musi do nie
go się dostosować. 

6. Pierwszym źródłem i naiwyższą miarą całego porządku,, 
prawnego iesł instynkt rasowy. 

7. Nie ma nic prócz iednego kosmosu lub iednego wszech
świata, iednego żywego bytu; wszystkie rzeczy, łącznie z czło-
wiekiem, są niczym innym, iak różnorodnymi formami przeiawia
nia się tego żywego wszechświata, ziawiskami, które rozwiiaią 
się w ciągu długich okresów. 

8. Jednostki ludzkie isłnieiq tylko przez państwo i dla pań
stwa; wszelkie prawo, które one posiadaią, wyprowadza się wy
łącznie z faktu, że prawo to udzielone zostało przez państwo. 

,,, 
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Każdy do łych niebezpiecznych łeoryi łatwo może dołą-
, . 

czyc inne. 
Nasz Oiciec św., prefekt św. Kongregacii, iest przekonany, 

że Wasza Magnificencia niczego nie zaniecha, by to, co przez 
św. Kongregacię w ninieiszym liście zostało przepisane, do cał
kowitego doprowadzone było sukcesu. 

Z należnym poważaniem oddany w Chrystusie 
(-) Ernesto Ruffini, sekretarz. 

li. ROZPORZĄDZENIA J. E. PASTERZA DIECEZJlr 

Nr. 2781. 
60. 

WLODI~1IRUS BRONISLAUS 

JASIŃSKI 
DEI MISERATIONE ET S. SEDIS APOSTOLICA.E GRATIA 

EPISCOPUS LODZENSIS 
S. Th. C. 

PRAELATUS DOMESTICUS SUAE SANCTITATIS 
--~-----

Universis has litteras inspecturis salutem 
in Domino ei pastorałem benedictionem. 

Cum loci Teofilów dioecesis Lodzensis, omnes, nemine ex
cepto, incolae, uno a Nobis expostulaverint ore, ut a paroecia 
S. Catharinae Virg. M. in Zgierz, ad quam hucusque pertineant, 
dividantur, ac paroeciae S. Antonii C. in civitate Lodzensi, ob 
proximitatem et itineris commoditatem, uniantur, Nos, evidenłi 
spirituali bono praedicti loci incolarum perspecto, petitioni huic 
deferre decrevimus. 

Ouapropter, auditis de iure audiendis, Perillustribus scilicet 
utriusque paroeciae Curatis, ac lllustrissimo Capitulo Nostro Cat
hedrali, quod favorabile proposito Nostro emisit votum, potestate 
Nostra ordinaria, qua fungimur, praesentis decreti Nostri vigore, 
ad mentem canonis 1428 § 1 Codicis Iuris Canonici, locum Teo
filów a paroecia S. Catharinae Virginis Martyris in Zgierz in per
petuum separamus, ac paroeciae S. Antoni Confessoris in civita
łe Lodzensi in perpetuum adiungimus. 
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Volumus aułem, iubemus, ac mandamus, ut hoc decretum 
;·Nostrum, quod a die 1 mensis Augusti anni currentis vigere ;n
·cipiat, e sacro suggestu proximo die Dominica rite publicetur, 
·ac in utriusque paroeciae archiwo rite custodiatur. 

In quorum fidem etc. 
Datum Lodziae, in civiłałe Nostra Episcopali, die 12 men

.sis lulii anni Domini 1938, sub signo sigilloque Nostro, nec non 

.. sub cancellarii Nosłri subscripłione. 

Cancellarius Curiae: 
(-) t VLODIMIRUS, Eppus. 

kJOANNES ŻDŻARSKI. 

61. 
Zlot K.S.M. na Jasnei Górze. 

Nowy termin zlotu ogólnopolskiego K.S.M. w Częstochowie 
wyznaczony został na dni 24 i 25 września b. r. i na ten termin 
.kolei dostarczy taboru w dosłatecznei ilości. 

Łódź, dnia 3. VII. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

62. 
Tydzień Miłosierdzia. 

Na ostatniei Konferencii Episkopat Polski ustalił, że tego
;·-roczny Tydzień Miłosierdzia w całei Polsce odbędzie się w ied
nym terminie. 

Na prośbę Episkopatu P. Minister Spraw Wewnętrznych 
zarządził wydanie odnośnego zezwolenia na dni 11 - 23 paź
dziernika b. r. 

Proszę Przewielebne Duchowieństwo o rozpoczęcie iuż dzi
siai przygotowań, a gdy Tydzień nadeidzie, o gorliwe zaięcie się 
i pomoc w łei zbożnei sprawie. 

Łódź, dnia 1 O. VII. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

63. 
Zmiany w Diecezii. 

Przeniesieni: 

1. Ks. Proboszcz Józef Siutowicz z Grocholic do Drużbic. 
2. Ks. Bolesław Kalinowski, wikariusz parafii Opatrzności 

Bożei w Łodzi i ks. Marian Maicherczyk, rektor kościoła w Kale
tniku, ieden na mieisce drugiego. 
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64. 
Z Kurii Biskupiei. 

Kuria Biskupia podaie do wiadomości Przewielebnego Du-~ 
chowie~stwa parafialnego, że posiada na składzie: Statut i Regu-
lamin ~ywego Różańca, który powinno mieć przynaimniei każde
kółko Z. R., cena egz. br. - 15 gr. Statut Stowarzyszenia Mini
strantów, który powinien znaidować się w ręku każdego ministran-
ła, cena egz. br. - 5 gr. Przepisy dla ministrantów do zawie
szenia w zakrystii, cena tabl. kart. - 60 gr. Formuła przyrzecze
nia dla abstynentów, służąca za legitymacię dla członków Bractwa 
Wstrzemięźliwości z wizerunkiem M. B. Częstochowskiei, cena - 3gr .. 

Powyższe wydawnictwa można nabyć po łei samei cenie· 
w księgarni »Przyszłość« - Piotrkowska 263 i w księgarni »Do-· 
brei Książki« - ul. Gdańska 111. 

(-) Ka. Julian Męciński. 

Ili. ROZPORZĄDZENIA PRAWNO-PANSTWOWE.-

MINISTERSTWO WYZNAŃ 
RELIGIJNYCH i OŚWIECENIA 

PUBLICZNEGO 
Nr. Ili PU-3598138 

Warszawa, dn. 21 czerwca 1938 r. 

Jego Ekscelencia Jaśnię Wielmożny Ksiądz Biskup. 
WŁODZIMIERZ JASINSKI, Ordynariusz Łódzki. 

Łódź 

W związku z rozporządzeniem Ministra Wyznań Religiinych 
i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1938 roku (Nr. Ili 
PU-1980138) oraz z dnia 26 marca 1938 r. (Nr. Ili. PU-1308138,. 
Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr. 4, poz. 80 i 81, ex 1938 r.) Mi
nisterstwo wyiaśnia, że program nauki religii rzymsko-katolickiei 
w gimnaziach zawodowych i w liceach zawodowych należy sto-· 
sować koleino, a więc z dniem 1 września 1938 r. obowiązuie 
nowy program w klasach pierwszych gimnazialnych i licedlnych •. 
W następnych latach nastąpi wprowadzenie tych programów do 
klas wyższych gimnaziów i liceów zawodowych. 

Jednocześnie Ministerstwo wyiaśnia, że we wszystkich kla
sach pierwszych czterech gimnaziów zawodowych wszelkich ty
pów obowiązuie wymiar 2 godzin tygodniowo nauki religii rzym
sko-katolickiei, wskutek czego w niektórych gimnaziach zawado-
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·wych ogólna liczba godzin nauki tygodniowo powiększy się o iednq 
godzinę. 

Ministerstwo nadmienia, że pr~gramy te będą wysłane do 
Kuratoriów w naibliższych dniach, zainteresowane zaś szkoły bę
dą mogły nabywać programy w Państwowym Wydawnictwie Ksią
żek Szkolnych we Lwowie ul. Kurkowa 21123 lub w Oddziale 
Warszawskim tego Wydawnictwa w Warszawie ul. Zgoda 12 m. 12. 

Dyrektor Departamentu 
(-) Jan Firewic.z. 

Pismo okólne 
z dnia 3 czerwca 1938 r. 

o medalu Pana Prezydenta Rzec.zypospolitei na 
pamiqtkę .złotych godów małżeńskich. 

(Nr. GL. 80-85) 

Do 
P. P. W o ie w od ów i Kom is ar z a Rząd u n a 

m. st. Warszawę. 

Na obszarze woiewództw zachodnich istnieie do chwili 
-·obecnei oparły na dawnei praktyce zwyczaj, iż małżonkowie 
obchodzący rocznicę t. zw. złotych godów małżeńskich (50 lat 
pożycia od chwili zawarcia związku małżeńskiego) zwracaią się 
do Głowy Państwa z prośbą o upominek względnie datek pie
niężny. Zwyczai ten w latach ostatnich zaczął się coraz szerzei 
r,rozpowszechniać także na obszarze innych woiewództw. 

W związku z tym Pan Prezydent Rzeczypospolitei zaapro
bował proiekt zastąpienia datku pieniężnego medalem pamiątko
wym. Medal ten, proiektowany przez artystę rzeźbiarza Lewan
dowskiego, wykonany przez Mennicę Państwową w srebrze -
swymi walorami artystycznymi będzie stanowił godną rekompen
satę datku pieniężnego i zastąpi tradycię obcą - tradycią polską. 

(-) Hausner 
Dyrektor Gabinetu. 

Rozporządzenie Ministra Opieki Spolecznei 
.z dnia 9 maia 1938 r. wydane w porozumieniu .z Mini
strami Spraw Wewnętrznych oraz„ Wy.znań Religiinych 
i Oświecenia Publicznego w sprawie .zmiany ro.zpor.zq-

d.zenia o chowaniu .zmarłych i stwierdzaniu 
przyczyny .zgonu. 

Na podstawie art. 5 ust. (1) i ust. (4) ustawy z dnia 17 marca 
1932 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu 
·(Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 359), art. 1 rozporządzenia Prezydenta .. 
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Rzec:zypospolitei z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu 
działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia 
publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznei (Dz. U. R. P. 
Nr. 52, poz. 493) oraz art. 1 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitei z dnia 12 lipca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy 
»Minister Opieki Społecznei« i »Ministerstwo Opieki Społec'znei« 
(Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 597) zarządzam co następuie: 

§ 1. W § 20 rozporządzenia Ministra Opieki Społecznei 
z dnia 30 listopada 1933 r. o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu 
przyczyny zgonu, wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Ministrem Wyznań Religiinych i Oświecenia Pu
blicznego (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 13, poz. 103) punkt 1) 
otrzymuie następuiące brżmienie: 

»1. odłegłość nowo zakładanego cmentarza od zabudowań 
mieszkalnych oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do 
czerpania wody do picia, powinna być co naimniei 150 m, w osie
dlach zaś lub w ich dzielnicach, które posiadają lub zakładaia 
wodociągi gminne lub inne publiczne, odległość ta może być 
zmniejszona do 50 m.«. 

§ 2. Rozporządzenie ninieisze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Ro.zpor.zqd.zenie Ministra Opieki Społecznei 
z dnia 21 maia 1938 r. wydane w porozumieniu z Mi
nistrami Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
w sprawie przymusowego umieszczania w przytułkach 

i doinach pracy przymusowei w woiewód:twie 
łódzkim. 

Na podstawie art. 34 ust. (2) rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitei z dnia 14 października 1927 r. o zwalczaniu 
żebractwa i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 823) zarzą
dzam co następuie: 

§ 1. Postanowienia rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos
politei z dnia 14 października 1927 r. o zwalczaniu żebractwa 
i włóczęgostwa (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 823) dotyczące przy
musowego umieszczania w przytułkach i domach pracy przymu-

, sowei będą wykonywane na obszarze woiewództwa łódzkiego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w mieście 
Łodzi z dniem 1 czerwca 1938 r., na pozostałym zaś obszarze 
woiewództwa łó9zl<iego - z dniem 1 czerwca 1940 r. 
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IV. DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

Czynnołci Biskupie 
Jego Ekscelencii Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu 4 czerwca b. r. Jego Ekscelencia Naidostoiniei
szy Pasterz był na egzaminie w Seminarium Duchownym. 

2. W dniu 5 czerwca, iako w uroczystość Zesłania Ducha. 
św., odprawił w Katedrze uroczystą pontyfikalną Mszę św. 

3. W dniu 6 czerwca w kościele św. Anny w Łodzi udzielił 
Sakramentu Bierzmowania 930 osobom, do których przemówił. 

4. W dniu 7 czerwca zwiedził dom wakacyiny alumnów 
w Szczawinie. 

5. W dniu 8 czerwca był na egzaminie w Seminarium) 
Duchownym. 

6. W dniu 9 czerwca był w Katedrze Łódzkiei na Mszy św. 
wotywnei »Cibavit«. 

7. W dniu 11 czerwca był na egzaminie w Seminarium 
Duchownym. 

8. Tegoż dnia udzielił w kościele Wniebowzięca N. M. P. 
w Łodzi 1731 wiernym Sakramentu Bierzmowania, po czym 
przemawiał do bierzmowanych. 

9. W dniu 12 czerwca poświęcił w Katedrze Łódzkiei 
sztandar szkolny gimnazium im. M. Kopernika w Łodzi. 

10. W dniu 14 czerwca był na egzaminie w Seminarium 
Duchownym. 

11. Tegoż dnia udzielał w Katedrze Sakramentu Bierzn10-
wania 1115 wiernym, do których przemówił. 

12. W dniu 15 czerwca udzielił w kościele Matki Boskiei 
Zwycięskiei w Łodzi Sakramentu Bierzmowania 761 wiernym, do 
których następnie przemówił. 

13. W dniu 16 czerwca, iako w Uroczystość Bożego Ciuła, 
odprawił w Katedrze Łódzkiei uroczystą procesię z Najświęłszyn1 
Sakramentem do czterech ołtarzy na placu Katedrnlnyrn. 

14. W dniu 17 czerwca na dworcu Łódź-Kal;$ka, w oto
czeniu duchowieństwa, licznych wiernych i władz \ViL:łt refikvvie 
św. Andrzeia Boboli, podczas godzinnego ich pos!o:u vv cłrod7.e 
do Warszawy. 

15. W dniach 18 - 20 czerwca był w Warsza·wie. 
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16. W dniu 19 czerwca był na Mszy św. pontyfikalnej 
odprawionei w Warszawie na placu Zamkowym przy relikwiach 
św. Andrzeia Boboli. Po ewangelii wygłosił przemówienie. 

17. W dniu 22 czerwca był w Seminarium Duchownym na 
• • ·egzam1n1e. 

18. W dniu 24 czerwca zwiedził Archi kolegiatę w Tumie. 

19. W dniach 26 - 27 czerwca był w Płocku na Kongresie 
Eucharystycznym, urządzonym dla Katolickiego Stowarzyszenia 
Kobiet Diecezii Płockiei. 

20. W dniu 25 czerwca wygłosił w Katedrze Płockiei prze
mówienie inauguruiące Kongres Eucharystyczny. 

21. Tegoż dnia zwiedził dom wakacyiny Seminarium Du
chownego Płockiego pod nazwą Antoniówka. 

22. W dniu 26 czerwca odprawił w kościele św. Bartłomieia 
·w Płocku Mszę św. podczas którei udzielał Komunii św. 

23. W dniu 27 czerwca odwiedził kościół w Witoni. 

24. W dniu 28 czerwca był na Sesji w Seminarium 
Duchownym. 

25. W dniu 29 czerwca odprawił Mszę św. w Katedrze 
Łódzkiei w związku z dorocznym obchodem Ligi Morskiej i Ko
lonialnej. 

26. W dniu 3 b.m. udzielił w kaplicy Seminarium Duchow
·nego święceń diakonatu 1 O-u alumnom Seminarium Duchownego. 

27. W dniu 4 b.m. rozpoczął nabożeństwem i przemówie
niem rekolekcie dla kapłanów w Seminarium Duchownym (1-ą serię). 

28. Tegoż dnia odwiedził ks. kan. M. Lewandowicza ob
chodzącego 25-o lecie kapłaństwa. 

29. W dniach 5 - 9 b.m. był w Krakowie w związku z po
siedzeniem Komisji Szkolnej Episkopatu Polski. 

30. W dniu 1"3 b.m. odwiedził Klasztor SS. Karmelitanek 
w Łodzi. 

31. W dniu 14 b.m., jako w narodowe święto Francji, od
,prawił w Katedrze Łódzkiej Mszę św. 

32. Tegoż dnia zakończył nabożeństwem i przemówieniem 
Jl-ą serię rekolekcji kapłańskich w Seminarium Duchownym. 
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KS. DR A. JAKUBISIAK. 

Określenie poięcia Dobra Moralnego. 

Dobro o iakim mówić będziemy, iest to dobro wskazywane 
przez filozofów, - moralistów za cel, za ideał dla działalności 
łudzkiei. Wprawdzie co do natury takiego dobra niema zgody 
między moralistami, istnieie natomiast wielka różnorodność poięć 
i określeń. Gdy iednak weźmiemy pod uwagę ieżeli nie wszyst
kie, to naiważnieisze z łych poszczególnych określeń znaidziemy 
w nich pewne minimum wspólnych wymagań, które dadzą nam 
możność określić dobro moralne w sposób następuiący: 

Dobrem moralnym nazywamy to dobro, które czyniąc za
dość istotnym potrzebom każdei iednostki ludzkiei iest przez to 
samo użyteczne dla wszystkich. Użyteczne w znaczeniu ogól
nym, a nie w znaczeniu specialnym iak rozumieli to słowo utyli
taryści angielscy. Wykazać, że użyteczność powszechna, zrozu
miana iako użyteczność dla wszystkich i dla każdego z osobna, 
należy do istoty dobra moralnego oto cel niniejszego odczytu. 
Cel ten wymaga, byśmy sobie zdali sprawę, czy do określenia 
dobra moralnego wystarczy uwzględnić tylko użyteczność pow
szechną czy też należy skompletować powyższe określenie do
daiąc doń uwzględnienie użyteczności indywidualnei. 

Wśród myślicieli zaimuiących się kwestią dobra moralnego, 
Sokrates iest nie zaprzeczenie pierwszym, który do określenia 
tego dobra wprowadza powszechną użyteczność. Zastanawiając 
się nad istotą dobra, Sokrates wykazuje dialektycznie, że nie 
polega ono ani na przyiemności, ani na tern, co ten czy ów 
uważa za dobro dla siebie, iak n. p. uznanie, rozgłos lub boga
ctwa, ale na tern co wszyscy ludzie godnie czczą i uznają za 
dobro i piękno zarazem i co w rzeczywistości zasługuje na to 
miano, iak wstrzemięźliwość, sprawiedliwość i wogóle cnota. Takie 
dobro, zdaniem Sokratesa, iest nietylko naibardziei użyteczne dla 
wszystkich, ale iest ponadto pożądane przez wszystkich, narzu
caiące się bezwzględnie woli każdego człowieka. Tak np. cno
ta, utożsamiona przez Sokratesa ze szczęściem, pociąganiem ie
go wszystkich ludzi, iako, że odpowiada potrzebom każdego. 

Łatwo zrozumieć takie poimowanie sprawy u twórcy indu
kcji. Sokrates stosuie do nauki moralności tę samą metodę 
uogólniania poszczególnych spostrzeżeń, iaka w następstwie stała 
się obowiązuiąca dla nauk doświadczalnych. By określić dobro 
moralne i wskazać ie następnie iako cel dla działalności ludzkiei 
Sokrates poszukuie takich wartości, iakich wszyscy ludzie najgo
ręcej pożądają i do iakich też wszyscy bez wyjątku dążą. Wa-
runkom tym mają czynić zadość sprawiedliwość, wstrzemięźliwość 
i wogóle cnota. Wątpię czy wśród twierdzeń głoszonych przez .. 
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filozofów i moralistów isłnieie bardziei paradoksalna niż powyższa, 
łeza Sokratesa o powszechnym pożądaniu i dążeniu ludzi do 
cnoty. Tezie tei wręcz przeczą fa kły doświadczenia czerpane· 
z życia ludzi nairóżnieiszych epok i mieisc. Nigdy i nigdzie nie 
widziano na ziemi powszechnego dążenia ludzi do cnoty. Wpra-
wdzie dążenia takie widzimy w iednostkach z upragnieniem dą
żących do osiągnięcia czy to sprawiedliwości czy wstrzemięźli
wości, czy iakiei innei cnoty. Obok iednak łych stosunkowo
rzadkich przykładów enłuziasłycznego dążenia do doskonałości 
widzimy również przykłady dążenia do zła w tei czy innei formie. 
Ileż to razy gniew, niepowściągliwość, niesprawiedliwość, czy inny 
rodzai zła staią się iedyną regułą życia ludzi? I niech nam 
nie tłumaczą postępów tych ludzi Sokratesową zasadą zła przez 
niewiadomość, choć tu i ówdzie trałiaią się wypadki, gdzie czło
wiek nie wie co czyni, to niemniei częste są fakty świadomego· 
dobrowolnego dążenia do zła, czyniącego zadość najgorszym 
instynktom człowieka. Zanadto są to rzeczy znane, by się nad 
nimi dłużei rozwodzić. 

A iednak wiara Sokratesa w istnienie dobra powszechnego 
pociągającego siłą swą wewnętrzną wszystkich ludzi, wiarę tę 
znajdujemy również i u innych fi_lozofów. Widzimy ią n.p. u Ary
stotelesa. Twierdzi on zgodnie z Sokratesem, że dobro najwyższe, 
dobro samo przez się, dobro-cel w stosunku do którego wszy
stkie inne dobra są tylko środkami, takie dobro narzuca się 
bezwzględnie i bezpośrednio rozumowi każdego. człowieka, po
średnio zaś jego woli. 

Zdaniem jednak Arystotelesa naiwyższe dobro-cel człowieka 
nie decyduie zgóry o wyborze środków doń prowadzących: środki 
łe są przypadkowe, dowolne, iakość ich zależy od wolnei woli 
iednostki ludzkiei. Zamiast więc dążyć zgodnie do jednego celu 
przez najwłaściwsze i naibardziei odpowiednie środki doń prowa
dzące, ludzie różnią się jedni od drugich w wyborze tych środków; bę
dąc obdarzeni rozumem i zmysłami postępują oni częstokroć 
wbrew wskazaniom rozumu, zgodnie natomiast z wymaganiami zmy
słów. Zmysły to zwracaią człowieka w kierunku dóbr indywidualnych, 
przypadkowych, niekoniecznych, a przez to samo odwracaią go 
od dążenia do dóbr powszechnych i koniecznych, iakie wskazuje 
mu iego rozum. W ten sposób zmysłowa natura człowieka wyz
wala go na jego nieszczęście z pod władzy determinizmu dobra 
powszechnego. 

Wiadomą iest rzeczą iak powyższy pogląd zaciążył na 
myśleniu filozofów średniowiecza, w szczególności na nauce św. 
Tomasza z Akwinu. Nie tylko bowiem w iego etyce, ale i w ca
łym iego systemie widać wyraźnie dążenia do pogodzenia nauki 
Arystotelesa ze wskazaniami chrześcijańskiego Objawienia. Znoi-
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duiemy łam w szczególności wszystkie główne zasady Arysłote
lesowskiei Ety k i d o N i k o m a c h a, wyrażone tylko w ię
zyku chrześciiańskim. 

Według nauki św. Tomasza wola ludzka dąży w sposób 
bezwzględny i niepokonalny do Dobra Naiwyższego - Summum 
Bonum, iakim iest sam Bóg. Wolną iest wola człowieka iedynie 

·w wyborze środków prowadzących do tego celu, gdy nie słu
chaiąc wskazań rozumu, słuchaiąc natomiast podszeptów zmy
słów, wybiera ona śradki niekonieczne, nie posiadaiące bezpo
średnio Hi n c et n u n c zwiqzku z Dobrem Naiwyższym, a przez 

· to samo nie idzie prosto ale zbacza od tego celu. 
Jednak nawet w fazie zboczenia wola ludzka nie przestaie 

dążyć do Dobra Naiwyższego, iako do ostatecznego celu iei 
wysiłków. Myli się ona tylko w wyborze drogi, prowadzącei do 

;celu: ulegaiąc bowiem parciu zmysłów wybiera ona drogę okrę
żną, daleką, nieprostą, nie tę naiprostszą i naikrótszą, iaką ro
zum iędynie może iei wskazać. 

Ze cel ludzkiego działania iest ieden i ten sam dla wszyst
kich i że wszyscy doń muszą dążyć, czy chcą czy nie chcą, ta
ka iest również główna teza etyki stoików. Zadaniem tei etyki 
iest skłonić ludzi, aby poddali się powszechnemu porządkowi, 

(.narzuconemu im iako cel przez przeznaczenie. 
Poco iednak skłaniać ludzi do tego, czemu z konieczności 

muszą się. poddać? Dlatego aby poddali się dobrowolnie i chętnie, 
a nie z przymusu; iak bowiem twierdzi Seneka »Ducunt volentem 
fata, nolentem trahunł«. Dopóki ludzie posłuszni są swemu ro
zumowi, o raczei rozumowi Bożemu, iaki wcielaią, ich posłuszeń-
·słwo porządkowi powszechnemu iest dobrowolne. Skoro iednak 
tylko wyrzekaią się przewodnictwa rozumu, staią się przez to 
·samo niewolnikami zmysłów, które ich sprowadzaią z prawei drogi. 

To nam tłumaczy dlaczego etyka stoików, poczytuiąc na
miętności za poruszenia duszy przeciwne rozumowi, zaleca w 
·stosunku do nich nie umiarkowanie, powściągliwość, ale zupełną 
nieczułość, oboięłność. Dążącym do wol naści radzi ona posłu
szeństwo wymaganiom rozumu i w myśl łych wymagań uległość 
porządkowi iaki rządzi wszechświatem. 

Zasadnicze rysy łei nauki z pewnymi tylko odmianami od
naleźć łatwo w etyce Spinozy. Dziwna zaiste to etyka. Odrzu
ca ona radykalnie wolną wolę, przeczy różnicy między złem a 
dobrem, nie uznaie też żadnei odpowiedzialności, stawiaiąc iako 
pewnik zasadę, że wszystkie czyny ludzkie tak dobre iak złe, 
rządzone są~ prawem bezwzględnego determinizmu. A mimo to 
Spinoza nie przesłaie wysoko cenić i ludziom zalecać wolności 
polegaiącei według niego na uniezależnieniu się człowieka od 
namiętności. Zdaniem Spinozy, życie podległe namiętnościom 
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równa się niewoli, iako że namiętności skłaniaią nas do pościguj 
za znikomymi dobrami tego świata. Sam fakt pościgu za takimi 
dobrami tłumaczy Spinoza nieładem zmysłowym, czyli panowa
niem w umyśle idei mętnych, częściowo tylko prawdziwych. »Pour· 
ełre libre - mówi autor Etyki - il faut vivre selon la raisen«. 
Być wolnym iest to żyć według wymagań rozumu. Rozum to, 
uczy nas w iaki sposób dostroić nasze myśli i pragnienia do· 
porządku panuiącego we wszechświecie. Porządek ten iest celem 
wszystkiego, co istnieie. Uznać ten porządek, poddać mu się· 
dobrowolnie, utożsamić swe dążenia z koniecznością powszechną,. 
ąło cel, iaki etyka Spinozy wskazuie w życiu istot wolnych .. 
Zycie takie według niego, iesł święte, bogoboine, podporządko
wuiąc się bowiem konieczności powszechnei, podlega ono Bogu· 
samemu i łączy si~ z Nim istotnie. Czyż zasady te nie przy
pominaią zasadniczych wskazań etyki Stoickiei? 

Rozważane przez nas dotychczas teorie etyki opierały się· 
na tych czy innych hipotezach metafizycznych, dotyczących na
łury bytu i iego przeznaczenia. Obecnie zastanowimy się nad 
systemem etyki, zrywaiącym z wszeH<imi hipotezami o istocie 
rzecz·y, a uzasadniaiąc swe twierdzenie kryteriami czysto umy
słowymi. Mamy na myśli etykę Kanta. 

Zgodnie z wymaganiami swego krytycyzmu, Kant zastrzega 
się z góry, że do budowy systemu etyki nie użyie niczego, coby· 
pochodziło z zewnątrz z otaczaiącei nas rzeczywistości, poczy
ływanei przezeń za niepoznawalną. Zarówno podstawa, iak i cel 
etyki, zawarły iest według niego w człowieku. 

Poprzednicy filozofa z Królewca opierali etykę na poięciu 
dobra naiwyższego, będącego zarazem szczęściem i cnotą. Tak 
poięte dobro uważa Kant za Pi u m des id er i u m dla życia 
przyszłego, nie zaś za podstawę dla etyki życia obecnego; do 
istoty bowiem tei etyki należy zupełna bezinteresowność. Poięcie 
dobra nie może więc być u iei podstaw. Podstawą etyki według 
Kanta, iest ostateczna racic, uzasadniaiąca rozumowo nakazy· 
moralności. Zadaniem iei iest odpowiedzieć na następuiące 
pytania: 

Dlaczego etyka nakazuie nam pewne obowiązki, iako dobre 
moralnie, a zabrania innych im przeciwnych, piętnuiąc ie iako złe? 

W imię iakiego autorytetu etyka wydaie prawa zarówno· 
nakazuiące, iak i zakazuiące i obowiązuie nas do posłuszeństwa 
iednym i drugim? 

Odpowiedź Kanta na powyższe pytania ;est następuiąca .. 
Podstawą etyki iest nasz rozum praktyczny, wydaiący a prior i
swe prawa bezwzględne i narzucaiący ie naszei woli. 

Zastanówmy się przez chwilę nad tą odpowiedzią. 
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Przede wszystkim co należy rozumieć przez rozum prakty
czny, dyktuiący swe prawa woli ludzkiei. Rozum praktyczny, od
powiada Kant, iest to ten sam rozum teoretyczny brany wszakże 
w swei naiwyższei funkcii, iaką iest uzasadnienie moralności. 
Rozum praktyczny tak iak i teoretyczny iest to rozum czysty, 

1 opróżniony z wszelkiei treści i wolny od iakiegobądź związku, 
czy to z przedmiotem czy podmiotem poznania. W takim rozu
mie powstawać mogą iedynie czysto formalne zasady. Dlatego to 
zasada, na którei Kant opiera całą moralność, iest aprioryczną, 
niezależną od wszelkiego doświadczenia. W zasadzie tej nie 
powinno być ani śladu czegośkolwiek, pochodzącego z zewnątrz 
lub wewnątrz człowieka iednostki. »Podstawa moralności - pisze 
Kant - nie powinna zawierać w sobie nic coby pochodziło z właś-
·Ciwości danego człowieka, z tych czy innych jego uczuć lub 
potrzeb, ani nawet z poszczególnych skłonności natury ludzkiej, 
których jednak nie można uważać za konieczne, jako że nie 
ukazują się de facto u wszystkich ludzi«. Ze słów powyższych 
iasno wynika, że podstawowa zasada moralności, tak jak ją Kant 
pojmuje, musi być powszechną, i narzucającą się bezwzględnie 

·woli ludzkiei. Do tego wszakże potrzeba, by zasada owa była 
czysto formalna, wyzbyta wszelkiej treści materialnej, nie zawie
raiąca w sobie nic coby zdradzało jej większą zastosowalność 
do tych czy innych ludzi. Wszystkim tym warunkom wymaganym 
od podstawow~j zasady moralności czyni zadość zda.niem Kanta 
- następujące prawo: 

Postępuj tak aby zasada twego postępowania mogła się 
stać, wznieść prawem powszechnem. 

Tok brzmi najwyższa zasada rozumu praktycznego, nakazu
iąca najważniejszy obowiązek woli ludzkiei. Do istoty tei zasady 
- prawa należy jej powszechność, czyli zastosowalność do 
wszystkich istot nie tylko rzeczywistych, ale i możliwych z tym 
iednak zastrzeżeniem, aby to były istoty rozumne. 

Jak z tei czysto abstrakcyjnej i formalnej zasady, którei 
podmiot i orzeczenie Schopenhauer porównuje żartobliwie z parą 
pustych łupin orzechowych, jak można z takiej zasady dedukcyj
nie wywieść wszystkie prawa moralne, rządzące praktyczną dzia
łalnością człowieka? Skądinąd w jaki sposób te prawa zamieniają 
się w nakazy którym wola bezwzględnie musi się poddać? Nad 
trudnościami tymi nie będziemy się szczegółowo zastanawiać. 
Niech nam wystarczy, wiedzieć, że dla Kanta rozwiązują się one 
w sposób najprostszy, dzięki interwencji rozumu praktycznego. 
Gdy bowiem rozum nasz zwraca się do dziedziny czynów mo-
.ralnych przestaje on być zwykłą władzą poznawczą, staje się 
natomiast najwyższym trybunałem sądu. To też sądy, jakie ten 
rozum wydaje a prior i zamieniają się w imperatywy, w nakazy 
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bezwzględne, które ludzkość musi wykonać. Sama ta iuż skute
czność nakazów i zakazów, iakie rozum praktyczny narzuca 
woli, zbliża Kanta do filozofów starożytności, którzy również wie
rzyli w bezwzględny autorytet rozumu w stosunku .do woli. Nauka 
ta jednak królewieckiego filozofa iesł wyraźnym cofnięciem się· 
wstecz w stosunku do epokowego odkrycia Karteziusza, który 
wskazał decyduiący wpływ wolnei woli na sądy nasze. 

Jako najwyższy trybunał sądu rozum praktyczny decyduje 
ostatecznie o wartości naszych czynów. Czyny te mogą być in
spirowane przez najszlachetniejsze motywy i pobudki: mimo to, 
o ile nie nakazuje ich rozum, są one pozbawione wszelkiei 
moralnej wartości. Człowiek - pisze Kant - powinien być posłusz
ny prawu moralnemu dla samego obowiązku, nie zaś dla jakiejś 
względności lub porywów powstających w nim spontanicznie, a nie 
nakazanych przez rozum. Nawet uczucie litości, nawet najbar
dziej tkliwe współczucie dla drugich może zdaniem Kanta zasz
kodzić wartości czynów człowieka, pożądanym więc jest aby się 
on ich wyzbył i poddał się całkowicie jedynei władzy prawodaw
czej, jaką jest rozum. Wartość więc czynu moralnego nie zależy 
według Kanta ani od następstw, ani od inłencii działającego, ale 
iedynie od zasady, w imię której był dokonany. Czyn ten jest 
dobry tylko wtedy, gdy nakazany iest przez tak zw. imperatyw 
kategoryczny rozumu. Rozum to sprawia iedynie, że czyn ów iest 
sprawiedliwy, iest dobry moralnie. 

Dotychczas mówiliśmy tylko o podstawie etyki Kanta. Etyka 
·ta jednak musi również wskazywać cel ludzkiemu działaniu, bez 
·celu bowiem byłoby to działanie nierozumne. Jakiż więc jest ten 
cel i gdzie go należy szukać? odpowiadaiąc na to ostatnie py

·tanie, Kant twierdzi, że cel działalności ludzkiei tkwi w samym 
-człowieku. Mylilibyśmy się jednak gdybyśmy w myśl powyższego 
wskazania szukali celu moralności w iednostce ludzkiej jako 
takiej: niema go tam, zapewnia nas Kant, dodaiąc iednocześnie, 
że celu owego szukać należy w tym, co człowiek - jednostka 
ma wspólnego nie tylko z resztą ludzi, ale i wogóle z wszyst
kimi istotami rozumnymi we wszechświecie. Cel ten według Kanta 
stanowi osoba ludzka. Powszechność osoby czyni z niei najwyż
·szy cel sam w sobie, który nigdy nie powinien stawać się środ-
kiem ani dla niej samej, ani dla innych ludzi. Osoba zaś ludzka 
wtedy staje się sobie środkiem, gdy idzie za głosem swych indy
widualnych skłonności wbrew wskazaniom i wymaganiom swego 
uniwersalnego rozumu. Rozum więc w nauce Kanta jest łączni
kiem ludzi, nie tylko wtedy gdy chodzi o podstawę moralności, 
ale i wtedy gdy chodzi o jej cel. Oczywiście, że w tym łącze
niu ludzi uwzględniane są iedynie cele wspólne, systematycznie 
zaś wyeliminowane cechy indywidualne, które Kant, idąc za wię-
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kszością filozofów, nazywa materialnymi. Ten właśnie wspólny· 
ludziom rozum winniśmy czcić w nas samych i w innych ludziach, 
iak nas o tym poucza druga naczelna maksyma etyki Kanta:. 
»Traktui zawsze ludzkość zarówno w łwoiei osobie iak w osobie 
bliźniego, iako cel sam w sobie, nie zaś iako środek«. 

Wszakże i w tei powłórnei redakcii prawo moralne zdaie 
się być narzucone woli z zewnątrz. A ponieważ, iak iuż wiemy, .. 
sankcią dla woli nie może być żadne dobro zewnętrzne, musi 
ona powyższe prawo uważać za swoie dzieło, by iego wymaga
nia stały się dla niei · bezwzględnie obowiązuiące. By przekonać 
wolę ludzką, że iesł twórczynią prawa moralnego, Kant wskazuie· 
iei pewien ogólnoludzki ideał pożądany zdaniem iego przez 
wszystkich ludzi i przez wszystkich również określony iako pra
wo powszechne. W ten sposób w powszechnym prawodawstwie· 
moralnym bierze udział iako współautor każda osoba ludzka. 
Przywilei ten przysługuiący każdei rozumnei woli iest iei a ut o
n om i ą, dzięki którei wola ta iest dla siebie samei źródłem 
praw moralnych. Trzecia więc i ostatnia nacz'elna reguła etyki 
brzmi u Kanta iak następuie: »Postępui w ten sposób, aby wola 
twa mogła zrozumieć i uznać, że ona to dyktuie prawa. 
powszechne«. 

Reasumuiąc etykę Kanta widzimy, że sprowadza się ona 
do trzech zasad: 

1. kategoryczny imperatyw, czyli nakaz, 
2. ludzkość uważa za cel sam w sobie, 
3. autonomia wolnei woli ludzkiei. 

Wszystkie te trzy zasady cechuie ich powszechność iaką 
nadaie im rozum. Podobnie iak i inni filozofowie, o których iuż 
mówiliśmy, a nawet bardziei niż oni uważa Kant powszechność 
za istotną cechę moralności. Dobro moralne czerpiąc całą swą 
wartość z rozumu, narzuca się bezwzględnie wszystkim istotom 
rozumnym, skąd wynika, że obowiązek każdego człowieka iest· 
ieden i ten sam dla wszystkich. 

Możnaby przypuszczać, że uniwersalizm cechuie jedynie 
systemy etyki racionalistycznei to znaczy takie, w iakich rozum. 
decyduie o dobru moralnym. Nie inaczei iednak rzecz się rna 
z systemami, w których wrażenia zmysłowe lub uczucia stanowią 
kryterium dla oceny dobra moralnego, a mianowicie z hedoniz
mem i utylitaryzmem. Wystarczy, byśmy rozważyli pokrótce co. 
mówią w tei sprawie główni przedstawiciele, bliższego nam w cza
sie utylitaryzmu, Helweciusz, Bentham i John St. Mill. 

Dla Helweciusza miłość samego siebie stanowi iedyną nor-· 
mę moralności. Zdaniem iego świat moralny rządzony jesł pro--
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wem interesu. Na pytanie zaś, o iakim interesie tu mowa Hel
weciusz odpowiada za swym mistrzem Hobbes'em, że c:hodzi mu 
o interes osobisty człowieka. Gdy iednak tak poięty interes iesł 
'.u Hobbes' a przyczyną rozdziału między ludźmi i woiny wszystkich. 
ze wszystkimi, u Helweciusza słaie się on podstawą powszechne
go porządku i sympatii ludzi iednych dla drugich. Mianowicie 
dla uniknięcia konfliktu pomiędzy interesami poszczególnych lu-· 
dzi a interesem ogólnym, poleży - zdaniem Helweciusza - po
wiązać z sobą sprzeczne te interesy w ten sposób, by zachowa
nie praw opłaciło się człowiekowi bardziei niż ich łamanie. Sko
ro dobro iednostki, pisze Helweciusz, pokrywać się będzie do
brem ogółu, wówczas tylko wariaci będą przestępcami. Wszyscy 
zaś normalni ludzie z poczucia własnego interesu staną się cno
tliwymi: w ten sposób powszechna szczęśl.iwość narodów będzie 
dob rodzieistwem, dokonanym przez moralność. 

Zanim iednak nastąpi ten stan szczęśliwy, musi zdaniem 
Helweciusza - prawodawstwo przyiść z pomocą moralności. 
.Jedynie bowiem obawa przed sankciami prawa powstrzymać mo
że ludzi od czynów przeciwnych dobru publicznemu. W poimowa
niu więc Helweciusza interes ludzi wymaga, by wskazania i za
lecenia etyki miały za sobą sankcię prawną, wywieraną na ied
nostki przez przymus i opinię publiczną. Nagrody i kary - · pi-
·sze on - chwała i zniesławienie, są to cztery boginie, z których 
pomocą prawodawca może zawsze osiągnąć dobro publiczne. 

Konieczność podporządkowania interesu iednostki dobru 
ogółu iest ieszcze silniei zaakcentowana w utylitaryźmie Bentha
ma. Zdaniem iego pożytek decyduie o dobru moralnym, to zaś 
ostatnie poznaie się z następstw, z naszych czynów. Te czyny 
są dobre, których następstwa dostarczaią nam więcei przyiemnoś
ci niż przykrości. Co do samych przyiemności to wszystkie one 
·są w zasadzie dobre, nie wszystkie iednak są dobre w iednako
wym stopniu. By więc doiść do szczęścia polegaiącego na nai
·większei możliwie sumie przyiemności trzeba - zdaniem Helwe
ciusza wybierać te przyiem naści, które dostarczaią człowiekowi 
-naiwięcei zadowolenia. Na takim kryterium ocena różnych ro
dzaiów przyiemności stanowi przedmiot osobistei nauki, które Bent
ham nazywa arytmetyką moralności. W ocenie tei iednak przy
.jemności, a co za tym idzie i samei wartości naszych czynów, 
trzeba liczyć się głównie z ich następstwami socialnymi, według 
bowiem Benłhama dobro ogółu czyli interes społeczeństwa ma 
.stanowczą przewagę nad interesem iednostki. Dlatego to Ben
tham zaleca w swei etyce, by regułą a zarazem kryterium czy
nów moralnych było to dobro, które iest naipożytecznieisze dla 
największei ilości ludzi. Postępowanie iednostek ludzkich po
·winno stosować się do wymagań ekonomii politycznei, ponieważ 
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prawa moralne maiq za cel interes ogółu i ogólna użyteczność 
decyduie o sprawiedliwości. 

John Stewart Mill iest również zdania, że dobro moralne 
polega na użyteczności, czyli na możności wyciągnięcia iaknai
większei sumy przyiemności i uniknięcia wszystkiego co sprawia 
przykrość. Podobnie też iak Bentham Stewart Mill zai muie się 
hierarchią różnych rodzaiów przyiemności i określeni em ich nie
równei wartości. Jednak w łei ewaluacii Mill liczy się bardziet 
z iakością czynów przyiemnych niż z ich ilością i Benthamowskiei 
arytmetyce moralności przeciwstawia on swą estetykę moralną. 
I tu właśnie wysłępuie powszechność iako kryterium do rozezna
nia prawdziwei przyiemności. »Gdy z pomiędzy dwóch przyie
mności - pisze Mill - iedna iesł taka, że wszyscy ludzie, którzy zna
ią obie te przyiemności przyznaią iei pierwszeństwo, nie będąc do 
tego zmuszeni przez żaden obowiązek moralny, przyiemność ta iesł" 
naicenniejsza i naibardziei pożądana«. Utylitarystycze kryterium 
dobra - czytamy dalei - nie polega na naiwiększym dobru dzia
łaiącego, ale na naiwyżsŹei sumie dobra ogólnego. »Szczęście 
iako sprawdzian dobra w postępowaniu naszym nie jest by-· 
naimniej szczęściem poszczególnych ludzi, ale szczęściem wszy
stkich zainteresowanych, czyli całei ludzkości«. 

Do podobnych wniosków doprowadziłby nas rozbiór i in
nych systemów etycznych, iak np. etyki ewolucionistycznei lub 
sociologicznej. Przekonaliśmy się, że zarówno dla przedstawi
cieli iednei iak i drugiei z łych etyk, dobro moralne wymaga od 
iednostki nie pracy dla siebie samei, ale dla całei ludzkości. 
Np. ewolucjoniści głoszący, że rozwói świata podlega pewnym· 
określonym prawom, z praw łych wyciągaią dowody na poparcie 
wskazań i zaleceń swei etyki. 

Rozumuiąc zgodnie z wywodami Herberta Spencera twier
dzą oni, że ewolucie wytwarza samorzutnie w ludziach troskę 
o bliźnich i że zatem ludzie naibardziei postępowi są z konie
czności altruistami. Altrium iesł więc istotną cechą postępowa
nia ludzkiego nailepszego pod względem moralnym. Również 
i sociologowie dopałruią się w każdei iednostce ludzkiej pier
wiastków czysto zbiorowych. Ponieważ zdaniem ich elementy-· 
te są czymś nailepszym w iednostce ludzkiei, ta ostatnia musi 
się im całkowicie poddać, rezygnuiąc z dążenia do własne-~ 
go dobra. 

Tu również więc powszechność należy do istoty dobra 
moralnego. 

Wobec tak licznych przykładów zapytać można dlaczego, 
powszechność uważana iesł za istotną cechę dobra moralnego? 
Na pyłanje powyższe są dwie tylko moim zdaniem możliwe od-·· 
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• 
powiedzi, wynikaiące z przesłanek metafizycznych. Pierwsza~ 
z tych odpowiedzi iest następuiąca: 

Dlatego powszechność iest wymagana iako. należąca do· 
istoty dobra moralnego każdei iednostki, ponieważ iednostka 
pochodzi z ogółu: ogólną bowiem iest iei forma - iak głosi na
uka Arystotelesa - ogólne iest iei całe iestestwo - iak głosi na
uka Hegla. 

Na iednym lub drugim z tych uzasadnień sociologowie róż-· 
nych szkół opieraią swą tezę o prymacie kolektywności nad in
dywiduum. Zdaniem ich, to co iednostka ludzka ma nailepsze
go, naibardziei wartościowego w sobie, zarówno pod względem 
myśli, iak i uczucia i woli, dane iei iest w sposób mniei lub 
więcei świadomy przez społeczeństwo, w którym iednostka ta 
rodzi się, żyie i działa. Nic więc dziwnego, że społeczeństwo 
iest również iedynym źródłem, w którym iednostka znajduje swói 
ideał moralny. By osiągnąć dobro wystarczy więc iej dostoso
wać się do wymagań społeczeństwa. Stąd wynika, że działanie 
iednostki iest tym moralnieisze im bardziei zgodne z wymaga
niami ogółu i im dokładniei odzwierciedlające postępowanie in-· 
nych ludzi. 

Braki tei teorii wynikają z iei założeń metafizycznych. Ża
dna bowiem metafizyka nie wykazała dotychczas, w jaki sposób 
iednostka powstaie z ogółu. Kwestią tą zaimowałem się obszer
nie w moiei pracy francuskiej: ,}La Pensee et le Libre Arbitre« 
nie będę się więc nad nią długo rozwodził. Powiem tylko po-
krótce, że o ile metafizykom, wywodzącym jednostkę z ogółu, 
udało się wytłumaczyć w ten sposób cechy wspólne w ludziach, 
to nie udało im się wcale wytłumaczyć pochodzenia i natury 
cech indywidualnych. Myśliciele ci nie potrafią uzasadnić takie
go czy innego postępowania iednostek, jak i wogóle wolnei ini
ciotywy człowieka. 

Niedomaganiom powyższei teorii starano się zaradzić przez 
realizację idei gatunku. Z oderwanego pojęcia iakim iest gatu
nek, uczyniono byt konkretny i autonomiczny: byt ten miał myśleć 
i działać na kształt Opatrzności, kieruiąc i naginając wszystko 
do swych celów. Taką hipostazię pojęcia gatunku znajduiemy 
w filozofii Szopenhauera. Twierdzi on, że instynkt płciowy w 
człowieku - iednostce iest wyrazem woli gatunku. Geniusz ga
tunku, troszcząc się zgpry o rozmnożenie rodzaju ludzkiego, po
budza zakochane iednostki do łączenia się z sobą. Łączenie to 
wydaie się im ich osobistą potrzebą i dobrem, w rzeczywistości 
iedna~ spełniaią one wolę gatunku i służą iego interesom. 

Ze podobne wyiaśnienie zadawała wielu socjologów, to nie 
ulega żodnei wątpliwości. Nie potwierdzają go iednak fakty 
doświadczenia, nigdzie bowiem w naturze nie spotykamy ga-
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funku użytkuiącego do swych celów działania iednostek. Gdy
byśmy nawet zgodzili się na to, że skłonności i dążności w czło
wieku - iednostce iak również iego rozliczne potrzeby na-

·rzucone mu przez gatunek, to pozostałoby do wytłumaczenia 
czemu wyniki działania iednei i tei samei przyczyny ogólnei są 
tak zasadniczo różnorodne? Dlaczego potrzeby i dążenia ludzi 
_zamiast zmierzać zgodnie do iednego wspólnego celu, rozcho
dzą się całkowicie i staią się sobie dalekie, obce, a nawet wrogie. 

Na zarzut powyższy nikt ieszcze nie odpowiedział. Mimo 
·to spotykamy się często z realizacią poięć oderwanych, którym 
gwoli zastąpienia żywego Boga przypisuie się byt i boże atrybu
·cię. Czy mowa bowiem o geniuszu gatunku, czuwającym nad 
,rozmnażaniem się ludzi i narzucającym im swoią wolę, czy mo-
wa o społeczeństwie wyznaczającym poszczególnym iednostkom 

.. ich role w życiu, czy mowa o klasie, rasie lub ludzkości uważa
'.nych za ieden realny byt kolektywny i rządzących losem poszcze
·gólnych ludzi, wszystkie te wyrażenia są namiastkami Bożej 
Opatrzności i dlatego właśnie przypisuie się im istnienie i atry
,buty boże. 

Pozostaie nam iedno ieszcze filozoficzne uzasadnienie ko
nieczności uniwersalizmu jako cechy istotnei dobra moralnego. 
Uzasadnienie to znaiduie się w filozofii Platona. Według niego 

·wszystko co dobre, szlachetne, doskonałe, iako takie godne na
·śladowania zawarte iest w ideach - wiecznych prawzorach, 
w stosunku do których rzeczy znikome tego świata są tylko sła-
-bym i niedoskonałym odbiciem. Pytanie bardzo ważne powstaje 
,czy każdemu poszczególnemu tworowi odpowiada w świecie idei 
iemu właściwy prawzór oryginału. Bynajmniei. Według bowiem 
Platona każda idea jest skupieniem cech wspólnych, ujawniają-
·Cych się w całym szeregu bytów konkretnych. Istnieje zatem 
iedna tylko idea -:- prawzór. Jednostki takie nie posiadaią więc 
w sferze idei sobie tylko odpowiadających wzorów. Innymi sło
wy mówiąc, indywiduum ludzkie nie ma według Platona indywi
dualnego również ideału swei doskonałości. Idea bowiem, którei 
·to indywiduum stanowi odbicie iest prawzorem niezliczonej liczby 
gatunkowo podobnych mu indywiduów. 

Napróżno szukalibyśmy w całei filozofii choćby zarysu na
uki moralnej, któraby wskazywała jedr:losłce ludzkiei właściwy iei 
samej ideał doskonałości. Wszystkie bowiem określenia dobra 
moralnego zawieraią powszechność, iako cechę istotną tego do
bra. Powszechność zaś ta dotyczy iedynie zakresu a nie treści. 
Dobro moralne w ten, sposób określone może częściowo intere
sować wielu nawet ludzi, nięzdolne iest ono iednak zadowolnić 
całkowicie wszystkich ludzi. Zadne prawo moralne, żadna reguła 
wymyślona przez rozum ludzki, choćby o naiszerszym zastoso-
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waniu, nie zdolna iest wskazać każdemu z osobna iakie dobro· 
powinno być celem iego życia. Rozum bowiem ludzki posługuiący 
się z konieczności funkciami abstrakcii i generalizacii, nie może 
przeniknąć natury żadnei iednostki ludzkiei, by zbadać istotę 
iei pożądań i dążeń. Dlatego to wszystkie wysiłki rozumowe, 
zmierzaiące do określenia dobra moralnego i wskazania go iako· 
celu ich działalności, doprowadzaią nieuchronnie do t. zw. racio-· 
nalizacii, lub słandaryzacii, sprowadzaiącei całą różnorodność ży-
wych iednostek ludzkich do zmechanizowanego typu człowieka 
- robotnika. Ze względu właśnie na tę nieuchronną racionali
zacię, zamieniaiącą całe bogactwo różnorodnych form życia na 
bezbarwną iednostainość, zabiiaiącą wszelką spontaniczność, by· 
zastąpić ią martwym automatyzmem, ze względu - powtarzam 
- na tę racionalizacię niema zasadniczei różnicy między etyką 
komunizmu a doktrynami moralnymi myślicieli tei miary co Pla
ton, Kant i Hegel. W zastosowaniu do żywych iednostek ludzkich 
doktryny te doprowadzaią w rezultacie do regime' e koszar 
pruskich. 

Jedyne źródło nauki moralnei, zabezpieczaiące iednostkę 
ludzką od smutnych skutków powszechnej standaryzacii, zawarte 
iest w chrześciiańskim obiawieniu. Ono iedno rozwiązuie w spo
sób naibardziei zadawalaiący dla iednostki ludzkiei i sprzyiaiący· 
iei rozwoiowi kwestię iei początku, natury i celu. Mówiąc o mo
ralności chrystianizmu rozmyślnie nie nazywam ią chrześciiańską. 
Wiem bowiem ilu nieporozumieniom nazwa ta dała powód 
w ustach ludzi, którzy naukę Jezusa · Chrystusa chcieli wyrazić 
w ięzyku tei czy innei filozofii. Czyż nie utożsamiali oni wskazań 
Ęwangelii z zaleceniami etyki Platona, stoików, lub Arystotelesa? 
Zadna iednak z powyższych etyk, iak wogóle żadna etyka filo
zoficzna nie zawiera tego co stanowi istotę moralności objawio
nei przez Chrystusa, a mianowicie wskazanie określenia ideału 
dla każdei iednostki ludzkiei. Życie ludzkie choćby naibardziei 
szare, nieznane, ma z punktu widzenia chrześciiańskiego i nie
skończoną wartość i cenę, iako że wyraża obraz i podobieństwo 
samego Boga, i to Boże odbicie wyrażone iest w nim w sposób 
iedyny i nie powtarzalny. Bóg bowiem obiawienia nie iest Stwo
rzycielem iakiegoś bytu zbiorowego albo nawet i wielu bytów, 
lecz stworzonych na iedną i tę samą modłę; Bóg Obiawienia 
iest Stworzycielem wszystkich ludzi i każdego z osobna. On bo
wiem - według słów Psalmisty - »fixit singilatim corda eorum« 
utworzył poszczególnie każde serce ludzkie (Ps. XXXII, 15). Każ
dy więc człowiek wyraża w sposób oryginalny ieden z zarysów 
myśli Bożei. 

A iak wysokie iest w chrystianiźmie pochodzenie każdego 
człowieka, tak i szczytne iest tam również iego powołanie. Ce-
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Iem bowiem iednostki ludzkiei z punktu widzenia chrześciiańskiego 
·nie iesł bynaimniei rozpłynięcie się w iakieiś całości, mnieisza 
~.o to czy nazwie się ią Ras q, K I as q, N ar ode m, Lud z k ością 
czy nawet Bożą Pleromą, ale przeciwnie powołaniem człowieka 

1jest zachować swói byt indywidualny, nie tracąc nic z istotnych 
składników duchowo-cielesnei swoiei natury. Takie bowiem zna

l·czenie maią chrześciiańskie dogmaty nieśmiertelności duszy 
i ciała zmartwychwstania. 

By osiągnąć sobie właściwe dobro - doskonałość, którego 
~prawzór iest w Bogu samym, iednostka ludzka nie powinna na
·śladować żadnego człowieka, choćby naidoskonalszego, żadnego 
·też ogólnego typu doskonałości, naraziłoby to ią bowiem na 
niebezpieczeństwo sprzeniewierzenia się temu ideałowi, który 
iei samei Bóg wskazuie. Jedyną istotą, którą każdy człowiek 
może i powinien naśladować iest Jezus Chrystus. On bowiem iest 
~naipełnieiszym, naidoskonalszym »obrazem niewidzialnego Boga« 
,(~ol. I, 15), »iasnością chwały i wyrażeniem istności Jego« 
~(Zyd. I, 3). 

Nie będę napróżno silił się opisywać dobro moralne oglą
dane z tego punktu widzenia. Nie da się bowiem ono określić 

··w sposób ogólny, a zarazem wyczerpuiący pod względem treści 
w zastosowaniu do każdego człowieka. Ta kiego dobra nie można 
zdefiniować wyrazami zaczerpniętymi z ogólnego słownika lu
dzkiego; można ie tylko dostrzec w aureoli życia świętych lub 
·w nailepszych możliwościach ludzkiego iestestwa. 

Reasumuiąc wywody ninieiszego wykładu sprowadzam ie do 
·trzech następuiących punktów: 

1. żadne czysto rozumowe określenie dobra moralnego 
nie może zadowolić całkowicie żadnei iednostki ludzkiei; 

2. iedynie w danych chrześciiańskiego Obiawienia -
w Ewangelii Jezusa Chrystusa i w życiodawczym związku z Nim 
·Samym każdy z nas może znaleźć prawzór swoiego dobra, 
czyli sobie właściwei doskonałości, odpowiadaiącei nailepszym 
możliwościom naszego iesteśtwa; , · 

3. z naśladowania Jezusa Chrystusa, w którym każdy 
człowiek ma swói ideał nie wyniknie bynaimniei niepokói i nie
zgoda wśród ludzi, ale przeciwnie naigłębszy pokói i zgoda, 
iako że każdy z nich wyrażać będzie w życiu swym nowy rys 
nieskończenie różnorodnei mądrości Bożei, a Bóg sam w sobie 
,realizuie w naiwyższym stopniu pokói, harmo"nię i iedność. -
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Rekolekcie Zamknięte w Kalwarii Wileńskiei. 

Rekolekcie Zamknięte w Domu Rekolekcyinym w Kalwarii 
Wileńskiei odbędą się w 1938 r.: 

W lipcu -
18 - 22 Dla Kapłanów 
25 - 29 Dla Kapłanów. 

W sierpniu - . 

We 

1 - 5 Dla Kapłanów 
8 12 Dla Kapłanów dążących do życia wspólnego 

15 19 Dla członków Kół Abstynenckich 
22 26 Dla członkiń Kół Abstynenckich 
29 2 września Dla Pań z inteligencii (nauczycielek, urzęd-

niczek i i n.). 

wrześniu -
5 9 

12 16 
19 23 
26 30 

Dla Kapłanów 
Dla Kat. Stow. Młodzieży Ą\ęskiei 
Dla Kat. Stow. Młodzieży Zeńskiei 
Dla Kongr. żeńskiei Ili Zak. św. Franciszka i Po
mocnic Domowych. 

UWAGA: Rekolekcie zaczynaią się 1-go dnia o godz. 20-ei, 
kończą się ostatniego o godz. 8-ei. Koszta za· cały pobyt wynoszą: 
młodzież i osoby niezamożne od 8 do 1 O zł.; osoby dorosłe od 
12 do 15 zł.; Kapłani 15 zł. - Przywieźć ze sobą: 2 przeście
radła, poduszkę i ręcznik. 

Ksiqdz Stanisław Miłlc:owslc:i 
Dyrektor Domu Rekolekcyinego. 

Zbiórka na niewidomych. 
W dniach 17, 18 i 19 września br. odbędzie się ogólno

polska zbiórka na rzecz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. 
Towarzystwo liczące zgórą 25 lat istnienia i obsługiwane 

przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża - zgromadzenie 
powołane specialnie do służby niewidomym ma za zadanie nie
sienie pomocy niewidomym ze wszystkich dzielnic Polski. 
• Pomoc ta obeimuie całokształt życia niewidomego we wszy
·stkich fazach iego rozwoiu poczynając od przedszkola poprzez 
szkołę powszechną, szkołę zówodową, samodzielną pracę zawo
dową (iako nauczyciele, instruktorzy i t.d.) i wreszcie przytułek 
dla, niewidomych niezdolnych do pracy. Wszystkie te zakłady 
mieszczą się w głównei siedzibie Towarzystwa w Laskach pod 
Warszawą. 
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Ponadto Towarzystwo udziela za pośrednictwem Patronatu, 
pomocy niewidomym nie obięłym opieką zakładową. Działal
ność Patronatu obeimuie pomoc materialną, lekarską, prawną 
i moralną. Patronat Towarzystwa ma sześć oddziałów w Las-
kach, Warszawie, Chorzowie, Poznaniu, Wilnie i Krakowie. 

Ogółem z pomocy Towarzystwa korzysta przeszło 600 nie
widomych z tei liczby 200 osób to dzieci i kształcą ca się mło
dzież. Towarzystwo stara się możliwie iakna;lepiei przygotować 
ich do życia przez stosowne wykształcenie ogólne i zawodowe 
a przede wszystkim odpowiednie wychowanie moralne, ucząc 
niewidomego wiary w Opatrzność i w sens cierpienia. Towa
rzystwo daie mu tym samym nailepsze przygotowanie życiowe, 
bo na nauce Kościoła oparte. -

Ten wzgląd, między innymi pozwala Towarzystwu prosić 
Wielebne Duchowieństwo o przyiście mu z pomocą w dniach 
zbiórki ogólnopolskiei: przez organizowanie zbiórki w parafiach 
z poniocą stowarzyszeń Akcii Katolickiei i przez zachęcenie 
wiernych z ambony do składania ofiar na rzecz niewidomych. 

BIBLIOGRAFIA. 

Gdy Święty wracał na Oic.zy.zny łono... Nakładem 
Spółki Wydawniczei Kurier S. A. Kraków 1938, str. 32 cena 50 gr. 

Pod powyższym tytułem Wydawnictwo Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego w Krakowie wydało album pamiątkowy, poświęcony 
sprowadzeniu relikwii św. Andrzeia Boboli do Polski. Myśl piękna 
przyświecała wydawnictwu: zbyt podniosłe bowiem przeżywaliśmy 
chwile w pamiętnych dniach czerwcowych roku bieżącego, byśmy„ 
mieli ie beztrosko pominąć. Album, który mamy przed oczyma, 
ma za zadanie przypomnienie łych pięknych uroczystości, zwią
zanych z przyjazdem na łono Oiczyzny naszego wielkiego Pa
trona. Cel swój wydawcy w pełni osiągnęli. Album wydany 
w doskonałei szacie grałicznei przed5tawia cały szereg dobrych 
zdięć z Rzymu, Krakowa, Kałowie, Poznania, Łodzi i W,arszawy, 
przedstawiaiący~h niezapomniane uroczystości na cześć Swięłego. 

Bardzo przystępna cena albumu, wprost niewspółmierna z bar
dzo bogatą treścią ułatwi nabycie tego naprawdę cennego wy-
dawnicłwa. 

X. J. Ż. 
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Nowość: Ks. Fr. Kw i a ł ko wski T.J. Z pogranicza fi
lozofii i teologii„ Wykłady dla katolickiei inteligencii. Kra
ków 1938. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (Księża Jezuici) . 
. Str. 568. Cena egz. br. zł. 7,50, opr~ 9,00. 

Jest to zbiór wykładów wygłaszanych przez autora na ze
braniach przeważnie inteligencii katolickiei. Poruszone są w nich 
żywotne zagadnienia dzisieisze i rozwiązane w świetle katolickiei 

-filozofii i teologii. Stąd tytuł tei poważnei książki. 

Wykłady te podzielił autor na 9 działów: 

I. Stosunek filozofii do teologii. 
li. Z nauki o Bogu. 

Ili. Z nauki. o duszy. 
IV. Z nauki o moralności. 
V. Z nauki o państwie. 

VI. Z nauki o wychowaniu. 
VII. Z nauk społecznych. 

VIII. Z filozofii dzieiów. 
IX. Wymowa rocznic. 

Gruntowne opracowanie tych wszystkich tak bardzo aktu
alnych tematów zaleca tę książkę tak do lektury w celu pogłę
bienia wiedzy filozoficzno - religiinej, jak i do wykładów w sto
warzyszeniach i na zebraniach Akcii Katolickiei. 

X. M. 

, 
Spiewy Liturgiczne, wydawane przez ks. A. C h I o n do w

skiego (Warszawa ul. Ks. Siemca 6), przynoszą w li Nr. 19 
motetów ofertoryinych układu wydawcy do Przen. Sakramen-

·tu, do Naiśw. Serca P. Jezusa, do Chry;5tusa Króla, do Matki 
Boskiej, do św. Patronów, do Wszystkich Swiętych, do św. Stani
sława Kostki, na zwykłe niedziele całego roku, na niedziele 
adwentowe, z dodatkiem As p erg es m e na pokropienie. · 

Utwory, iako przeznaczone dla słabszych chórów kościelnych, 
. są krótkie, opracowane przystępnie i w umiarkowanei ekstensii. 
Maią przy tym układ uniwersalny, tak że śpiewać ie można na 

-4 głosy mieszane, na 3 głosy mieszane (opuszcza się tenor, 
a połączone głosy męskie śpiewaią partię basu), na 2 głosy 
równe, a nawet na 1 głos, przy czym układ 4 głosowy służy za 

·towarzyszenie organowe. Partia sopranów i altów powierzona być 
,może chłopcom. 
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Artystyczna Pracownia Jubilerska 

FR. SŁUGOCKIEGO 
Prof. Państw. Przem. Szkoły Żeńskiej 

Ł ó D ź, ULICA 6-go SIERPNIA I 
Pizyjmuje do naprawy, tudzież do złocenia 
i srebrzenia naczynia święte i liturgiczne. 
Robota solidna, artystyczna i terminowa. 
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