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-~-~~-,- · ''Ale słuchajcie v.y jedno, en ja wam powiem. Starzy r-· ·-··-. 

przodkowie naszy, choć katolikowic i prawdziwie 
nabożni byli, choć fidem Cathnlicam sant:tccoiucrunt... 
wiedząc, że szlachcit.:ami 11crwcj ni'/ katolikami po

rodzili się, wiedząc, ze nic są cle tril1u Levi , wicdz<}c, że 
królestwo polskie nic jest n:gnum saccrdt ltalc, ale re
gnum politicum wicdz::ic, i.c królestwa i państwa tego 
świata hospiti;i S<J. :1 nie hcrcdilas ko~cioła Boi.ego 
wiedząc, co Panu Bogu. a rn l)jczyi.nic powinni, to 
sprawiedliwie, jako 11<1 wa lzc, na L)tiic oddawali strnnic, 
rcli icj ~wi~tcj iii :y<) 11c 1111csza li. nic gmatwali 
nii•cl ' .. . l .'i ~ l'll'I r1 l\\ 1111 · I 'l )l _' . I ( h i '/ m ,.l'h (I j. f ,)t~l!'1-1.:" 

z k. tolików 1 prute. tani w 1 /< rt) ·n I mic: ,-~111y; był 

dw\'lr kró la widkil: 'tL. /. n'żnc,1 rcli gi<.:J lud'li zchrany, 
ozdobny i znaczny. Byw<1!i rosiowie na sejm ... i z tych 
i z owych obierani, a na sejmie w sprawach Rzeczy
pospolitej zgodni i sforni, i sejmy za błogosławieństwem 
Pańskim dochodziły zawżdy ani tak., jako teraz, rozry
wnnc bywały ... Ale I.o dllpicro nic t <1k podziwienia, jako 
wiecznej pochwały guclno, ż~ dawni oni stanu 
duchownego przedni i wszyscy antistitcs tak w umyśle 
swym umndcrnwan1 byli, jednako ze stanem świeckim 
w tym si~ zg;1d1.;1.i :) <.: i.c nic tylk ( nic przeciw 
fOZf()żnionym W I T/.C ~ )S IT"L'. gO nie r lczy11;1li , ;JIC Cini 
z~1my~lali, ows'/. n "P lki i prz 'Ji:.tżnic wielkie / nillli 
miewali i statccrnie /'aclmwywali„. 

( ' e : u1tnm i in sry 111 Juchl•wnym rt"spons.'' 
Autor nieznany. 

Pawd Ja . 1cnica "J'nl :-. ka anan:hia '', s.81-82 
Wydawnidwo Litera~kie 1988) 

"Dopóki religia zaspokaja p1trl.chy umysłu, dopóki wys
taro.a jako norma ctyc;,na, d(v16ty bezwzględna prawda jej 
za.sad i bczvagl~dna .słusznoś t~ jej przykazań nie podlega 
wątpliwośc i; nikt nic je.st karany za obrnzę bogów i od nikogo 
nic ż<1.da się egzaminu z religii prl)' maturze - dla ugrunto
wania jej za.sad . Stoi ona własm1 swą mocą, to jest zgodnością 
z duszami , których jest istotną ma nacją. 

Z chwilą jednak, w której pod wpływem tych lub innych 
czynnik6w umysłowość danego ludu prleobraża się i przes
taje być w zgodzie z trdcią religii, nastc;pujc rozłam i walka 
między my~lą powstałf} niczaló.nieod religii a religią; zjawiają 
się "bluźnierce i kacerze''; poganie mordują chrześcijan, 
chr1.c~cijanic - pogan, palą sii; stosy, wznoszą się krl)'Że 

i .szubienice. skr01pii:J torturcwc koła, cenzura stara się 
zdeptać zar;.ewie hunt t1wniC1cj myśli. a posłowie gali 
cyjskiego sejmu gwałtownie doprrn1inają, się u rlądu o wpro
wadzenie cg1aminu z religii pr1y matur-.~e. 

Jest to nicnniylny1111.nakicrn. że religia nie może już dalej 
panow<l ć n a d ws1.v s tkimi duszami własną 

s w :1 t r c ś c i :1. i.c t rnc i istni nc picrwiast ki życi a , że staje się 
. czymś mart\l.1ym. be1sil11ym i. zchy istnieć, musi sięopr1.eć na 
~I silach 7.cwnętrznych . musi z;i mia !>! n a uczyć swojej 
l prawd y. hr o n i ć s w oj c 1 pn w ag i, i prt:y pomncy 
!1 nacisku jakiejkolwiek włt-1dzy i hipokry7ji dusz słabych 
!t 7.<lchnwa c: pm.nr.i t rwałnfr i i siły . Ten nacisk i prr.ymus 

·'i posługujl: si<; srodkami. ktl'irych gro1.a jest w stosunku 
prostym do 1.nae1. ·ni;i ,jakic ma wdanym czasie religia wżyciu 
ludzkim . 
.Jócli 0hr:1z;i rt•ligii jc~t najci 1,' i~'·I.< zbrodnią, a spalenie na 
~ t nsi c na j .... yisz;1 k;1 r;1 - ~. t ns j c~t pr1.cznaczony dla 
pm:c1w11ików luh kr)1tyków rd1gii . Jci,clijcdnak religia pr1.es
tajc być na prawd\'. n;1jwic;ks1.ym 1.:-1gadnicnicm życia, wtenczas 
pomimo istnienia w kodeksie kary śmierci lub okrutnego 
więzienia za obra1.~ religii karze si~ aresztem, a cały przymus 
religijny redukuje się do formalistyki urzędów stanu 
cywilnego i trudności egzamin6w szkolnych. W czasach też 
jak obecne, wskutek zr(lżnicowania się umysłowości: objęcia 
zagadni~ń metafizycznych religii przez filozofię, a zadań 
etycznych prleZ rozmaite czynniki , od wychowania do policji, 
wskutek niezupełnej wprawdzie, dość jednak szerokiej 
swobody myśli i słowa. religia znajduje się w wyjątkowo 
trudnyc h warnnk;1ch ist nicnia "_ 

(S1an i' "'" \\ i ~Il 1cJ '<~ hrLcśc1ja ńs1wo i karcchizm" 
s. 41-·12 

~ 
~I 

'~~~I 
~t~I! 

"Istnienie u nas anarchii w okr eś 1 o n ej -~-f ~ 
e p o c c d z i e j ó w jest faktem równie ~~~---~·· MP 
oczywistym, jak ohc ·ność piasku w Wiśle. 

Niektórzy uczestnic_ dysku "ji traktowali jednak 
tę anarchię jako .~ zczcg<: lni je 0· dar Niebios dla 
nacji polskiej. l znawali ją po pr )Stu za cechę 
charakteru narndn v '<'o. Takie ujmowanie r. 

kwestii nie jest niczym nowym, ma tradycje. 
Pewni teoretycy szlachecc)', w chwilach wolnych 
od pilnowania sianokosów czy młocki, zajmo
wali się spisywaniem swych uwag o świecie. Pan 
Bóg - głosili - wyznaczył rozmaitym narodom 
różne zadania. Anglikom kazał więc żeglować po 
morzach, Żydom kupczyć. Od Polaków zaś · 
zażądał, aby go "rekreowali i cieszyli". r; 
Bo - argumentowali - Stwórca musi się dobrze f. 
bawić , patrząc na nasze sejmiki, trybunały ... t 

Takie poglądy przewa7..ały w stuleciu XVIII \---„ ... -....,„~ 
zwłaszcza. Wiek XVII był o wiele mniej skłonny ' 
do mistyki, mającej widać licznych zwolenników !_..... ~~ 
w XX". L'<DOll:I- ~-, 

l. 

t l!oP~ilt.b.V 
1:~~-;.. 

(Paweł Jasienica "Polska anarchia" i' ~~z~ 
s. 20-21 . 
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