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Do wydania pierwszego.

Oddawna uczuwa si dawa brak podrcznika do teorji

kaznodziejstwa. Te bowiem, które posiadamy, s albo wyczer-

pane, albo przestarzae, zbyt mao praktyczne, lub niezupene.

Pomimo tego nie omielilibymy si pracy naszej ogasza

drukiem. Czekalimy, czy kto bardziej od nas kompetentny

nie przyjdzie z pomoc palcej potrzebie. Dotychczasowe

oczekiwania zawiody. Osdzilimy przeto, e ksika, któr

w Imi Boe w wiat wypuszczamy, nie bdzie bez poytku

dla pragncych obezna si z zasadami wymowy kocielnej.

Suszno kae wyzna, e chocia w prac niniejsz woy-
limy niemao wasnego trudu, nie rocimy sobie bynajmniej

pretensji do oryginalnoci. Raczej gdziemy co odpowiedniego,

zdaniem naszem znaleli, to staralimy si wyzyska do za-

mierzonego przez nas celu. róda najbardziej uytkowane

zaznaczamy przy odpowiednich rozdziaach. Jednego tylko

pragniemy, aby praca nasza, uatwiajc poznanie zasad homi-

letyki, cho w malej mierze przyczynia si do pomnoenia

chway Boej i do zbawienia dusz Krwi Zbawiciela odkupionych.

Ks. Wt Kr.

Do wydania drugiego.

. Wyczerpanie pierwszego wydania i nieodzowna potrzeba

dostarczenia suchaczom teologji podrcznika do nauki wymo-

wy kocielnej spowodoway ponowne ukazanie si niniejszego

dzieka. "W tem nowem wydaniu uwaalimy za potrzebne
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porobi pewne zmiany, mianowicie wykreli rzecz o kateche-

tyce, jako przedmiocie osobnym, cile do nauki wymowy nie-

nalecym, oraz ze wzgldów praktycznych zmodyfikowa roz-

dziay o ojcoznawstwie. W wydania, pierwszem bya mowa

o Ojcach Kocioa jedynie z punktu widzenia kaznodziejskiego

Tymczasem suchacze teolog] L winni zna literatur patrystyczn

w peniejszym zakresie. A poniewa dla braku odpowiednich

w ojczystym jzyku podrczników modzi teologowie doznaj

pewnych trudnoci w nauce patrologji, przeto zdawao si by
rzecz wskazan dzia pomieniony— rozszerzy i odpowiednio

przerobi. W nadziei, e ze wzgldu na potrzeb tego rodzaju

ksiki, popeniona przez nas niekonsekwencja (jeli j si tak

komu podoba nazwa) chtnie bdzie wybaczon, puszczamy

w wiat to drugie wydanie, z gorcem pragnieniem, aby ua-

twio, komu naley, nabycie niezbdnych wiadomoci w tak

wanej dziedzinie, jak jest teorja kaznodziejstwa i znajomo

Ojców Kocioa.

Ks. WL Kr.
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WSTP.
1. Istota i zadanie wymowy. Wymowa, to samo co

-atwo w mówieniu, w przekonywaniu, jest zdolnoci od-

dziaywania na innych zapomoc mowy. Wymownym
przeto bdzie ten, kto umie tak mówi, i sowo jego w wy-

sokim stopniu zdolne jest wpywa decydujco na postano-

wienia suchaczów. W dalszem znaczeniu wymown nazy-

wamy i tak proz, która chocia nie zamierza skoni do

czego, jednak odznacza si potoczystoci wysowienia

i piknoci jzyka. 1

)

Dar sowa zawsze mia wielkie znaczenie. Ile to razy

wymowa bya potg, wywierajc swe wpywy na dusze,

na ycie rodzinne, na wielkie wypadki dziejowe, na losy

spoeczestw ludzkich. Lecz przedewszystkiem wówczas

stana na wyynach prawdziwie wzniosego powoania
i witego namaszczenia, gdy wiara wprzga j do swego

rydwanu i wskazaa jej zakres dziaania taki, którego gra-

nic jest nieskoczono sama. Z drugiej strony i genjusz

zego usiowa z wymowy zrobi narzdzie swych celów.

Tem gortszem winno by staranie wszystkich umysów
szlachetnych, powoanych do czynu na polu szacownego

daru sowa, aby wywalczy wymowie stanowisko mistrzyni

i obronicielki prawdy i rzetelnej cnoty. Najwaciwiej przeto

wymow naleaoby okreli jako sztuk skutecznego
skaniania innych do jakiego moralnego do-

bra na podstawie gruntownego przekonania. 2

)

2. Podzia wymowy. Od czasów Arystotelesa wikszo
staroytnych retorów, t. j. nauczycieli wymowy rozró-

') Schleiniger, Die Bildung des jungen Predigers, Freiburg 1898;

Schiich, Handbuch der Pastora Th eologie, Linz 1880.

2
) Systematyczna nauka wymowy czyli zbiór zasad i regu, majcych

na celu wyksztacenie przyrodzonego daru oratorskiego i pokierowanie tyme,

Wymewa whIi. ,
'



niaa trzy jej rodzaje, mianowicie: genus a) deliberativum
t

b) iudiciahi c) demonstraiivum — radn, sdow i przekony-

wajc. Ostatni rodzaj obejmowa panegiryki i mowy saty-

ryczne, w dalszem za znaczeniu wszelk mow ozdobn.
Gdy chrystjanizm wprowadzi inny, nierównie wyszy
rodzaj krasomówstwa, cay obszar wymowy podzielony

zosta na dwa wielkie odamy: na wymow wieck
i kocieln. Ta ostatnia nosi jeszcze miano wymowy
kaznodziejskiej albo witej i opiera si w czci na regu-

ach ogólnej retoryki, w czci za na wasnych prawidach,

odpowiednich wysokim i witym celom kaznodziejstwa.

3. Istota i zadanie kaznodziejstwa. Chrystus, Boski na-

uczyciel prawdy, posany od Ojca swego, ustanowi w Ko-

ciele katolickim urzd nauczycielski i przela na wadz
i powinno nauczania. Std wynika, e kaznodzieje, upo-

wanieni przez prawowit wadz kooieln, zamiast Chry-

stusa poselstwo sprawuj (2 Kor. 5, 20), nauczajc ludzi

znajomoci Boga i prawd Jego witych i nakaniajc ich

do ycia zgodnego z zasadami Ewangelji. Zadaniem przeto

kaznodziejstwa jest szerzenie chway Boej, a zarazem pro-

wadzenie ludzi do witoci i zbawienia wiecznego. Zada-

nie to wielkie i wite, jedno z najwaniejszych i najbar-

dziej obfitujcych w bogie owoce. wity sobór trydencki

nazywa je >opus praecipuum« (sess. 5, c. 2), a w. Karol Bo-

romeusz — graissima functio (Past. Instr. p. I. Introd.).

4. Powinno sprawowania urzdu kaznodziejskiego przez

tych, którym ten urzd zosta poruczony, a nadto jest wi-

nazywa si retoryk. Zasadniczym warunkiem wymowy fest posiadanie

talentu krasomówczego, który wszake ma by urobiony i uzupeniony przez

znajomo prawide wymowy i przez ksztacenie si na znakomitych wzorach.

Choby jednake kto nie posiada nadzwyczajnych w dziedzinie oratorskiej

uzdolnie, moe stan wysoko jako mówca, jeli tylko zdoa poczy w so-

bie pilno z zapaem do tego, co prawdziwie szlachetne. Pocztkujcy
mówca nie powinien si zraa, jeli nie widzi w sobie wszystkiego, czego

si wymaga po mistrzu sowa, nauka bowiem wymowy jak i wszelkiej sztuki

ma zawsze na celu doskonao sobie waciw. Std susznie powiada

Cicero: Quoniam de oratore nobis disputandum est, de summo oratore

dicam necesse est. Vis enim et natura rei, nisi perfecta ant oculos ponitur.

ualis et rjuanta sit, intelligi non potest (De orat. I. 3, c. 22),



doczna. Inaczej bowiem ani chwaa Boa, ani zbawienie

ludzi nie byyby urzeczywistnione.

a) Aby da chwa Bogu i uwici siebie, czowiek
powinien pozna i przez wiar przyj prawd Bo. Lecz

prawda Boa (w zwyczajnych warunkach) moe by poznan
i przez wiar przyjt tylko zapomoc zewntrznego, ust-

nego nauczania. w. Pawe np. wyranie to zaznacza:

>Wszelki, którybykolwiek wzywa imienia Paskiego, zba-

wion bdzie. Jako tedy wzywa bd tego, w którego nie

uwierzyli? Albo jako uwierz temu, o którym nie sy-

szeli? A jako usysz bez przepowiadajcego?... Wiara

tedy jest ze suchania, a suchanie przez eowo Chrystu-

sowe.c (Rom. 10).

b) Prawda Boa poznana i przyjta ma by nadto

ustawicznie goszon, aby jej znajomo i moc uwi-
cajca nie malay w duszach, lecz wzmagay si coraz bar-

dziej. Ludzie bowiem nader s skonni do. zapominania

tego, o czem rzadko sysz; tysiczne sprawy doczesne

i liczne roztargnienia jeszcze bardziej zacieraj w pamici
i umyle, a co za tem idzie i w sercu i w woli to, co naj-

mocniej obchodzi winno kadego czowieka. Std te usta-

wiczne nauczanie jest cisym obowizkiem duszpasterza.

c) Ju samo prawo przyrodzone dyktuje, e mistrz

winien ksztaci swych uczniów, e wódz ma kierowa o-
nierzami i do mstwa ich zaprawia, e ojciec ma karmi
i wychowywa swe dziatki. Lecz duszpasterz-kaznodzieja

jest prawdziwie kierownikiem, nauczycielem, wodzem i oj-

cem tych, których zbawienie mu poruczono, wic ma ich

ustawicznie karmi sowem Boem i zaprawia do cnoty

i ycia chrzecijaskiego.

d) Wzorem dla jest sam Boski Zbawiciel, który ob-

chodzi krain galilejsk i naucza (uk. 13, 22) wszdzie,

gdiekolwiek znajdowa suchaczów; nie uwaa równie
za trud niepotrzebny goszenia wesoej nowiny nawet po-

jedynczym jednostkom (Jan 4), apostoom za (i ich nastp-

com) wyranie poleci opowiada Ewangelj po wszystkiej

ziemi i wszemu stworzeniu (Mat. 28, 19; Mar. 16, 15). Apo-

stoowie spenili rozkaz Mistrza, poszli na wszystek wiat
i przepowiadali wszdzie (Mar. 16, 20), majc to sobie za



cisy obowizek, jak o tem pisze w. Pawe: >Jeli Ewan-

gelj opowiadam, nie mam si z czego chlubi, gdy mi
potrzeba przyciska, albowiem biada mnie, jelibym Ewan-

gelji nie przepowiada* (I Kor. 9, 16). Tymoteuszowi za
f

towarzyszowi swemu w pracy kaznodziejskiej, z naciskiem

zaleca gorliwe spenianie tej powinnoci: >Przepowiadaj

sowo, nalegaj wczas, nie wczas: karz, pro, aj, napominaj

z wszelk cierpliwoci i nauk... Sprawuj uczynek ewan-

gelisty, usugowanie twoje wypeniaj < (2 Tym. 4). Opie-

szali w spenianiu tego urzdu ju w Starym Zakonie

nazwani s stró am i lepymi, psami, którzy szcze-

ka nie mog (Iz. 56, 10).

e) Wreszcie i pozytywny nakaz Kocioa katolickiego

wyranie przypomina kaznodziejom ich wit powinno.
Wystarczy tu powoa si na ustawy soboru trydenckiego

(sess. 23 c. 1 de ref.; sess. 5 c. 2 de ref.), które nauczaj,

i wszyscy majcy powierzon sobie piecz nad duszami,

z prawa Boego obowizani s owce swoje karmi sowem
Boem i to przynajmniej w niedziele i wita uroczyste,

uczc je tego, co kady wiedzie powinien; wykazujc grze-

chy, których unika i cnoty, w których si wiczy winny,

aby unikny wiecznej kary i niebiesk osigny nagrod. 1
)

Zreszt nie tylko duszpasterze maj obowizek goszenia

sowa Boego, ley on na wszystkich kapanach, upowa-
nionych do tego przez miejscowego biskupa. A jak pierwsi

ex mstitia, tak drudzy ex cariae winni s ama wiernym

chleb ywota i stosownie do okolicznoci i potrzeby poma-

ga tamtym, gdy do wszystkich przy powicaniu na ka-

pastwo powiedziano: Sacerdoem oportet praedicare. (Pontif.

Rom. in ordin. presb.)

5. Potrzeba znajomoci zasad kaznodziejstwa. Rzecz ja-

sna, e tylko umiejtne spenianie urzdu kaznodziejskiego

zadouczyni powinnoci, przez Chrystusa i Jego Koció
woonej na kapanów. Jeli kaznodzieja nie usiuje na-

!) Ob. take encyklik Piusa X o wykadzie nauki chrzecijaskiej

z dnia 15 kwietnia 190S r. i enc. Benedykta XV o goszeniu sowa Boego,

z d. 15 czerwca 1917. Nadto kanony 1344 i nast w nowym Kodeksie Prawa

Kanonicznego.



ucza gruntownie i zasadniczo, ;jeli nie dba o sumienne
przygotowanie si do tego zadania, grzeszy w obliczu Boga
1 to moe nawet bardziej, ni gdyby zupenie nie przema-
wia; albowiem czyni wówczas swe kazania — opus prae-

stantissimum — nie ju tylko czem niepoytecznem, lecz

co gorsza, sprawie Paskiej szkod prawdziw przynosi,

naraajc sowo Boe na lekcewaenie, owszem na wzgard;
zasuguje przeto na spenienie nad sob groby Jeremja-
sza (48, 10): »Przeklty, który czyni spraw Pask zdra-

dliwiec Aposto wyranie domaga si od kaznodziei, aby
umia dobrze rozbiera sowo prawdy (2 Tym. 2,

15) i napomina przez zdrow nauk (Ty t. 1, 9).

Podobnie Ojcowie Kocioa wielki kad nacisk na
wykwalifikowanie si do urzdu kaznodziejskiego. w. Grze-
gorz Nazjanzeski mówi o sobie, e dla uksztacenia si
w wymowie przebiega ldy i morza. w. Bazyli, jego przy-

jaciel, równie wiczy si w umiejtnoci goszenia sowa
Boego, a w Cezarei rozwin j w caym blasku. w. Jan
Chryzostom w traktacie O kapastwie naucza, e po-

winnoci pasterza jest rozwija jak mona najbardziej

talent sowa i wykazuje, jak bdz ci, którzy w naucza-

niu prawd Boych zaniedbuj pomocy wymowy. Tego sa-

mego zdania jest w. Ambroy w ksidze De o i:f iciis

i nawróoony jego kazaniami w. Augustyn, który naucza-

nie kaznodziejskie przyrównywa do pokarmu: jako pokarm
temjest przyjemniejszy, im lepiej przygotowany, tak kazno-

dziejstwo tern owocniej naucza, im jest staranniejsze i wy-
mowniejsze. Wreszcie i prawo kanoniczne równie wy-
maga od duszpasterza naleytego uzdolnienia do goszenia
sowa Boego. Z tego wynika, e z powinnoci kazno-

dziejsk w cisym stoi zwizku inna powinno — uzdol-

nienia si do urzdu kaznodziejskiego. Do takiego uzdol-

nienia potrzebna jest znajomo zasad homiletyki, czyli na-

uki wymowy kocielnej. Poda w krótki a dostateczny

sposób owe zasady aspirujcym do urzdu kaznodziej-

skiego bdzie zadaniem tej ksiki.
6. Podzia przedmiotu. Ca teorj kaznodziejstwa, ce-

lem atwiejszego jej ogarnicia, podzielimy na nastpujce
traktaty: a) o kaznodziei, b) o nauczaniu kocielnem w ogól-
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noci, c) o poszczególnych rodzajach nauczania kocielnego,

d) o wzorach kaznodziejskich, któremi s : Pismo w., Ojco-

wie Kocioa i znakomitsi kaznodzieje.

7. Z dzie, majcych za przedmiot teorj kaznodziejstwa, wy-
mienimy niektóre: w. Jan Chryzostom w 5 ksidze De sa-

c e r d o t i o ; w. Augustyn w 4 ksidze Dedoctrina Chri-
st i a na; w. Grzegorz W. w swej Regua pastoralis;
Rabanus Maurus De institutione clericorum; w. Bo-

nawentura Dearte concionadi; Ludwik z Grenady Rhe-
torica ecclesiastica; w. Karol Boromeusz Instructio-
ne s pastorum; w. Franciszek Borgjasz De rat i one con-
cionandi; Lohner De mu ner concionandi 1679;
Fenelon Dialogues sur Telouence 1718; Gisbert S. J.

L'§ loquence chretienne, Paris 1860 ;
Fontaine La c h a i r e

et 1' apologetique a u 19 Bieole, Paris 1887; Muratori

Della eloi|uenza popular e; Gatti Lezioni di elo-

<]uenza sacra; Schleiniger.S. J. Grundziige der Beredsam-
keit, tego Das kirchliche Predigtamt, tego Die B i 1-

dung des jungenPredigers, tego Mus ter des Predigers;
Jungmann S. J. Theorie der geis tli hen Beredsani-
keit; Krieg Wissanschaft der Seelenleitung (t. 2).

Freiburg 1 904 ; Hettinger Aphorismen ii ber Predigt
und Prediger; Keppler Homiletische Gedankeu
u n d R a t s c h 1 a g e ; Racke Die Yerwaltung desPre-
digtamtes. Z Polaków, piszcych o kaznodziejstwie, wymie-

nimy nastpujcych : Sokoowski Partitiones ecclesiasti-
cae, Crac. 1589; Kojaowicz Institutionum Rhetori-
carum part es, II, Yilnae 1634; Papczyóski Prodromus

. rhetoricus, Yars. 1G55; Lauxmin Praxis oratoria et

praecepta artis rhetorices, Brunsbergae 1658; Gai-

chiez Przepisy dla kaznodziejów, 1799, przekad z fran-

cuskiego; Hedouin Zasady wymowy witej, 1809, tu-

maczy! z francuskiego ks. Jakubowski; Skidelo C e 1 i e j s z e

prawida homilety ki czyli wymowy kocielnej,
Wilno 1835; Hoowióski Homiletyka, Kraków 1859 (jest to

niedokoczony zarys kaznodziejstwa); Lipnicki Zasady kazno-
dziejstwa, 2 tomy, Wilno 1860; Wilczek Pastoralna
homiletyce, t. I, Kraków 1864; Szpaderski, O zasadach

wymowy mianowicie kaznodziejskiej, 2 tomy, Kra-

ków 1870; Krukowski Teologja pasterska, Kraków
18S7 (od str. 42 do 350); Wayóski Homiletyka, Kraków,

1 S!i 1 ; Markiewicz O wymowie kaznodziejskiej, Kraków

1 898; Mecherzjski H i st or j a w y m o w y wPolsce, 3 tomy,

Kraków 185(i; Kraiski Wymowa porównywana z ko-
ci eln, par amen t arna, sdow, pochwaln i aka-
demie k , Wrocaw, 1 Sli6 ; Pelczar Zarys dziejów ka-



znodziej stwa, 3 tomy, Kraków 1896; Jougan O kaza-
niach karccych, Lwów 1901, tego Homilje polskie,
Lwów 1902, tego O kazaniach jubileuszowych
polskich, Lwów 1902, tego Nauki katechizmowo
w Polsce, Lwów 1908; Gerstman Miscellanea Pasto-
ralne (tom 1 zawiera uwagi dotyczce goszenia sowa Boego).
Lwów 1910; nadto liczne artykuy w ocyklopedji kocielnej

ks. Nowodworskiego i miesiczniku Homiletyka. 1

)

') Ob. Kihn. Enzyklopadie und Methodologie der Theologie, Fr. in

Br. 1892; Pelczar, Zarjs dz. kazn. tom II.



CZSC I.

O kaznodziei.
1

)

ROZDZIA I.

O przymiotach kaznodziei.

Nie?bdnemi przymiotami kaznodziei katolickiego s
posannictwo kocielne, witobliwoó ycia i naukowe wy-
ksztacenie.

1. Posannictwo kocielne jest najpierwszym warunkiem»

wymaganym od opowiadacza sowa Boego. Nie wasn
bowiem powag ma naucza, lecz imieniem Boga i Jego

Kocioa. Taki jest wyrany rozkaz Boskiego Nauczyciela,

który sam bdc posanym od Ojca, posannictwo swe prze

kaza apostoom: 2 Jako Mi posa Ojciec i Ja was posy-

am* (Jan 20, 21)... >Opowiadajcie Ewangelj wszemu stwo-

rzeniu* (Mar. 16, 15). Brak posannictwa uwaa w. Pawe
za istotn przeszkod do goszenia sowa Boego: »Jako

bd przepowiada, jeliby nie byli posani*? iRzym 10, 15).

Z tego powodu w. sobór trydencki postanawia, aby aden
duchowny, czy wieoki, czy zakonnik, nie way si kazy-

wa bez pozwolenia miejscowego biskupa (sess. V. a 2

i sess. XXIV, c. 5 de ref.).

l
) S eh ii eh, Handbuch der Pastoral-Theologle (str. 72—287)).
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Przepisy, dotyczce posannictwa kaznodziejów, uj
nowy kodeks prawa kocielnego w kanonach 1328 i 1337

do 1342. Nadto Ojciec w. Benedykt XV ogosi w tym
przedmiocie encyklik Humani generis redemptio-
nem dnia 15 czerwca 1917, a w. Kongregacja Konsy-

storjalna 28 czerwca 1917 r. wydaa osobae przepisy, obowi-
zujce tak ordynarjuszów w mianowaniu na kaznodziejskie

urzdy, jak i samych kaznodziejów, okrelajc warunki

niezbdne do nadania posannictwa celem goszenia sowa
Boego. Powiedziano w owych przepisach (rozdzia I), e
takie posannictwo moe da tylko zwierzchnik diecezji,

e bez jego wyranego pozwolenia nikomu nie wolno ani

wanie, ani godziwie wybiera lub zaprasza choby do

wasnego kocioa kaznodziei, i e nikt, czyto ze wiec-

kiego, czy z zakonnego duchowiestwa, podobnego

wyboru akceptowa nie moe; e zwierzchnik die-

cezji, zanim da pozwolenie, musi uprzednio zbada pobo-

no, nauk i uzdolnienie kandydata i zasign zdania

jego bezporednich przeoonych, czy biskupa, czy super-

jora zakonnego; e upowanienie pozadiecezjalnemu kazno-

dziei ma by wydane na pimie, z wymienieniem miejsca

i rodzaju jego przemówie; e jeeli ordynarjusz uwaa
za potrzebne odmówi komu wadzy goszenia kaza, nie

potrzebuje uzasadnia odmowy; e wreszcie zaniedbuj-

cych si kaznodziejów winien upomnie, a w razie braku

poprawy wzbroni nauczania z kazalnicy i udzielone po-

zwolenie odwoa (rozdzia IV).

2. witobliwo ycia. Bdc poeannikiem Boskiego

Mistrza, kaznodzieja winien, o ile mona, sta si Mu i w wi-

toci podobnym, aby suchajcy tem snadniej mogli widzie w
nim nauczajcego Chrystusa. Kaznodzieja witobliwy z wik-

szym naucza poytkiem, gbiej bowiem jest przenikniony

prawd Bo, stwierdza j wasnem yciem, opowiada j
ze szczególnem namaszczeniem, które zniewala serca su-

chaczów. Prawda to dowiadczeniem stwierdzona, i nie

wielcy oratorowie wiat nawrócili i jeszcze go nawracaj,

ale ludzie wici. Dlatego na mocy wyej wzmiankowa-

nego rozporzdzenia Kongregacji Konsystorjalnej (rozdzia
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II) 1
) ordynarjusze e obowizani z wielk skrupulatnoci,

sigajc nawet przeszoci kandydata, sprawdzi, czy tene
ze wzgldu na zachowanie si, pobono, czysto oby-

czajów i opinj powszechn godzien jest urzdu kazno-

dziejskiego. W szczególnooi za kaznodzieja katolicki na-

stpujce powinien posiada cnoty:

a) Czyst intencj, która bdzie kierowaa jego

nauczaniem, iby je cakowicie powici chwale Bo-

ej i zbawieniu dusz ludzkich. Czysta intencja nie pozwoli

mu obraca ambony na pole popisu, ani jej naduywa do

obrony wasnych spraw i interesów.

b) Gbok pokor, gdy tylko pokornym Bóg
ask dawa, a zwaszcza pokornym kaznodziejom ask
owocnego przepowiadania prawd Boych, poruszania serc

ludzkich, nawracania grzeszników zatwardziaych.

c) Pobono i ducha modlitwy, kto bowiem
pragnie innych do Boga prowadzi, sam powinien wiczy
si i by wywiczonym w modlitwie na wzór apostoów^
którzy cile czyli modlitw z powinnoci goszenia Ewan
gelji: >A my modlitwy i posugiwania sowa pilnowa b-
dziemyc (Dzieje Ap. 6, 14). Przemawianie skuteczne do lu-

dzi jest wielk ask Bo, naley przeto o ni ustawicznie

prosi. Modlitwa zreszt owieca i zapala kaznodziej
Susznie te mówi b. Jan z Akwila, e jedno sowo po
modlitwie powiedziane wicej sprawi, ni dziesi bez mo-
dlitwy.

d) Ducha mioci i gorliwoci, aby gosiciel

sowa Boego zdolen by jak Chrystus, ogie miota na
ziemi i zapala serca dla Boga. Prawdziwa mio jest

kluczem do serc ludzkich, tajemnicz si wymowy kociel-

nej, ródem chrzecijaskiego kaznodziejstwa. Std kady

!) Roz porzdzenie Kongregacji Konsjstorjalnej z d. 28 czerwca 1917

(rozdzia II) nakada na zwierzchników diecezjalnych cisy obowizek ba-

dania uzdolnie w kierunku kaznodziejskim, waszcza pod zwzgldem nauki

\ akcji krasomówczej, zapomoc ustnego i pimiennego egzaminu przed

trzema egzaminatorami, wjbranymi na ten cel przez ordynarjusza. Wyjt-
kowo, w poszczególnych wypadkach, wolno mu bez wzmiankowanego egza-

minu dopuci kogo do goszenia kaza, byleby skdind mia pewne dane

o jego uzdolnieniu.
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mówca kocielny winien pamita na sowa w. Grzegorza
W.: >Qui caritatem erga alterum non habet, praedicatio-

nis officium suscipere nullatenus debetc (Hom. 17 in Ev,

Lucae).

e) Odwag apostolsk. Niezbdn jest ona dla

tych, co prawd winni mówi, prawda bowiem nie dla ka-
dego jest mia, std prawdomównego kaznodziej atwo moe
spotka to, co spotkao Boskiego Mistrza, co spotykao
proroków i wielu innych niezomnych mów apostolskich.

/) Roztropno czyli takt kaznodziejski,
aby opowiadacz Ewangelji wiedzia, co, jak, gdzie i kiedy

mówi, by naucza z poytkiem. Roztropno ustrzee go

od przesady, aby nie faszowa sowa Boego, aby nie sta-

wia na ambonie wymaga niewykonalnych, nie potpia
tego, co godziwe i dozwolone; aby unika zbytecznej i dla

przecitnego suchacza niedocigej erudycji i subtelnoci

aby nie pitnowa publicznie tego, co jest przedmiotem pry-

watnych upomnie; aby unika aluzyj do jednostek, nie

przedstawia karykatur, animalowa ideaów, gdzie ich niema

Roztropno wreszcie powstrzyma go od ironji, sarkazmu
i artów uwaczajcych wityni Paskiej.

3. naukowe wyksztacenie jest trzecim przymiotem, nie-

zbdnym dla katolickiego kaznodziei. Sam Bóg da przy-

kazanie kapanom, aby strzegli umiejtnoci i znali zakon

Jego (Mai. 2). I Pawe w. upomina Tymoteusza, aby pil-

nowa czytania i nauki (1 Tym. 4, 13). I dowiadczenie
stwierdza, e za upadkiem wyksztacenia teologicznego

w kaznodziejach idzie nieznajomo i upadek wiary w spo-

eczestwie. Powinien zatem mówca kocielny zna P i-

s m o w., które jest pisanem sowem Boem, ksig prze-

de wezystkiem kapanów i kaznodziejów; teologj do-

gmatyczn, moraln, ascetyczn i liturgiczn, gdy z braku

tych umiejtnoci wynika pytko nauczania i niesmak do

suchania kaza; Ojców Ka, s oni bowiem nie tylko

wiadkami nauki kocielnej, lecz nadto ródami kazno-

dziejskiemi i wzorami prawdziwej kocielnej i apostolskiej

wymowy; lepszych k a zn od z ie j ó w swoich i obcych,

którzy maj ustalon saw i warci tego, by si na nich

wzorowa. Przydadz si równie kaznodziei: historja ko-
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cielna i powszechna, znajomo filozofji, zwaszcza logiki,

która podaje sposoby naleytego mylenia i uzasadniania
rozumnego; retoryka, uatwiajca poznanie zasad wymowy;
literatura ojczysta, znakomici bowiem prozaicy i poeci na-
ucz wysowienia i wtajemnicz w tok mowy ojczystej;

wreszcie nauki przyrodnicze, gdy dostarcz nieraz mate-
rjau do objanie i porówna, a z drugiej strony posu
do odparcia zarzutów, jakich duch tegoczesny radby std
zaczerpn przeciwko prawdzie objawionej.

ROZDZIA II.

O przygotowaniu kaznodziei.

Dwojakie jest przygotowanie kaznodziei: dalsze
czyli ogólne i blisze czyli szczegóowe. O ka-
dem pomówimy zosobna.

1. O przygotowaniu dalszem.

Zaley ono na przyswojeniu sobie przez kaznodziej
tego wszystkiego, co jest potrzebne do naleytego spenie-
nia nauczycielskiego urzdu, czyli na wyksztaceniu tak

duchowych wadz jako te i cielesnych organów, czynnych
podczas przemawiania. Ma te mówca kocielny wykszta-
ci swój umys przez nabycie gruntownej, zwaszcza ko-
cielnej nauki i uszlachetni serce i wol przez rzetelne wy-
ksztacenie si w cnotach chrzecijaskich i kapaskich.
Ma nadto wzwyczai si do prawidowego, jasnego, grun-

townego mylenia i do naleytego wykadu swych myli
zapomoc stylu i deklamacji. To przygotowanie dalsze,

odbywane nie tylko w modoci, w czasie studjów teologicz-

nych, lecz kontynuowane przez cae ycie kapaskie, jest

nieodzowne dla kadego kaznodziei, jeli pragnie naucza
z istotnym dla suchaczów poytkiem. Im zupeniejszem
bdzie przysposobienie ogólne t. j. im bogatszy skarb na-

bytych wiadomoci, im wyszy szczebel witoci osobistej,

im wiksza wprawa w wypowiadaniu rzeczy, w dokadnem
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i dobiinein wyraaniu si, tern atwiej mu bdzie przema-
wia dobrze i owocnie. 1

)

O rodkach do wyksztacenia umysu, serca i woli ka-

znodziei, czyli o nauce i witobliwociopowiadacza prawdy
Boej bya ju mowa w poprzedzajcym rozdziale. Do tego

przydamy jeszcze: 1) Suchanie kaznodziejów nie tylko wzo-
rowych, od których mona wiele skorzysta, lecz i mier-

nych, aby przez obserwacj cudzych bdów i sabych stron

samemu unikn tego, co u innych jest do skarcenia. 2) Rady
i krytyki, wypowiadane przez kaznodziejów yczliwych i do-

wiadczonych. 3) Interesowanie si skutkiem, jaki kazanie wy-
waro na suchaczach. Pod tym jednake ostatnim wzgldem
nie naley zapomina o zotej przestrodze w. Franciszka Sa-

lezego: >Gdy opuszczasz ambon, nie daj si omami pró-

nemi pochwaami pospólstwa: O jak znakomite powiedzia
kazanie! Jak piknym jzykiem, jak gboko uczone! Co
za przedziwna pami, co za mia powierzchowno! Czcza

to gadanina ; mówi tak jedynie ci, którzy adnego wyro-
bionego zdania nie majc (Duch w. Franc. Sal. t 2, r. 15).

I w. Hieronim w licie do Nepocjana (ep. 52) pisze:

>Docente te in ecclesia, non clamor populi, sed gemitus

suscitetur. Lacrimae auditorum laudes tuae sint«. Najlepsze

podobno kazania s te, które nie gon pochwa i spa-

zmatyczne nieomal szlochania i pacze, lecz raczej ciche

wywouj kanie i po których suchacz gboko zadumany
w milczeniu do domu powraca.

2. O przygotowaniu bliszem: jego potrzeba.

Przygotowanie blisze, przed kadem zosobna kazaniem,

zaley na obmyleniu i pimiennem opracowaniu mowy ka-

zalnej, na wyuczeniu si jej napami, na uprzedniem wy-

wiczeniu si w dykcji i wreszcie na odpowiedniem uspo-

sobieniu si w sam dzie wstpienia na kazalnic. Takie

sumienne przygotowanie potrzebne jest kademu, a tem

bardziej kaznodziejom modym, niewprawnym lub mao
utalentowanym. Ktoby twierdzi, e bez przygotowania

l
) O czuwaniu nad wyksztaceniem kaznodziejów ob. dekret Kongr.

Konsystorjalnej z dnia 28 czerwca 1917, rozdzia V.
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zdolny jest wygosi kazanie na jakikolwiek temat, samo-

chwalc jest, bo choby mia i talent, i wpraw, nie uniknie

gomunaów, niedokadnoci, niepotrzebnych dykresyj, po-

wtarzania si i pewnego nieadu. A niechby nawet zdoa,
improwizujc, zachowa i logiczny porzdek, i ciso
w wykadzie i dowodzeniu, to przecie zuchwae kuszenie
Boga, (który sam tylko moe da skutek nadprzyrodzony
sowom kaznodziei) nie zasuguje na to, aby niedbaemu
sudze pomoc z góry bya udzielona i aby posiew jego

przyniós owoc stokrotny. Zaniedbywanie tak wanej rze-

czy, jak jest przygotowanie blisze, wiadczyoby o grzesz-

nej lekkomylnoci, o lekcewaeniu religji, swego urzdu
i suchaczów. Do takich kaznodziejów stosuj si sowa
Jeremjasza (48,10): »Przeklty, który czyni spraw Pask
zdradliwie*. Std te wielcy mówcy i znakomici kaznodzieje
zawsze byli nader sumienni w przyspasabianiu si na
ambon. Wprawdzie zdarzy si moe nieprzewidziany wy-
padek, e trzeba zaimprowizowa kazanie; lecz nawet
i wówczas nie powinno si zaniedbywa choby krótkiego

przygotowania, przez obmylenie i naszkicowanie (o ile czas

pozwoli) przedmiotu oraz rozgrzania duszy w gorcej mo-
dlitwie przed Bogiem, który pokornego i tylko Jego chway
szukajcego kaznodziej wspomoe wedle obietnicy: »Da-

bitur vobis in illa hora quid loquamini« (Mat. 10, 19).

Poytki z naleytego przysposobienia si na kazanie

dotycz i ludu wiernego, i kaznodziei, a) Doskonalsze
obrobienie mowy kazalnej, tak co do treci jak i co do for-

my, nie moe nie wywrze trwalszego wraenia i nie spra-

wi pewniejszych skutków w duszy suchaczów; zwaszcza
kazania z pamici atwiejsze s do wypowiedzenia od czy-

tanych, wicej maj w sobie ycia, siy i uczucia, b) Pilne

gotowanie si do kadorazowego przemawiania wzbogaca
kaznodziej w nowe myli i wiadomoci, przydaje mu wpra-
wy w coraz dokadniejszem przedstawianiu rzeczy, swobo-
dy i naturalnoci w wysowieniu i akcji kaznodziejskiej,

jednem sowem w rozwiniciu i udoskonaleniu darów ora-

torskich, tak i zczasem bdzie móg dobrze mówi i bez

uprzedniego pimiennego opracowania; wreszcie wyrobi
w nim atwo przemawiania na temat religijny prywatnie
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np. przy ou chorego, w konfesjonale, lub w towarzystwie,

gdyby kto w jego obecnoci wyrazi si o jakiej prawdzie

wiary w sposób wymagajcy sprostowania lub uzasadnienia

3. O sposobach i rodkach pomocniczych do przy-

gotowania bliszego.

Przygotowanie to naley rozpocz, o ile mona naj-

wczeniej, a nigdy nie odkada go do ostatniej chwili.

Mog bowiem wtedy zaj jakie niespodziewane przeszko-

dy, np. niedyspozycja, nagy wyjazd, zaopatrywanie cho-

rych, wikszy ni zwykle napyw penitentów, tak i kazno-

dzieja nie bdzie si móg sumiennie przygotowa, utraci

zwyk pewno siebie, przytomno umysu, narazi si na

niespamitanie, lub co gorsza na pofaszowanie tekstów,

wiadectw, dowodów z krzywd suchaczy i ze szkod
wasnej powagi.

1. Naj pierwsz rzecz jest wybór odpowiedniego

tematu. Moe on zgóry by ju okrelony, jak np. w sy-

stematycznym szeregu kaza, powizanych ze sob jedn
jak myl przewodni, lub w kazaniu okolicznociowem;

albo te jest mniej lub wicej dowolny, np. z perykopy nie-

dzielnej czy witecznej. Jeeli bowiem i starodawny zwy-

czaj chrzecijaski, i przepis Kocioa poleca odczytywa
przed kazaniem perykop ewangeliczn, to -równie odpo-

wiedni jest rzecz wyprowadzi z niej temat kazalny. Nic

jednak nie przeszkadza zaczerpn go skdind, jeeli tak

nakazuje wana jaka potrzeba. Lecz nawet i wtedy lepiej

jest wzi za punkt wyjcia przeczytan ewangelj i, ro-

zwijajc temat, wzmiank o niej uczyni, jeli okae si to

moebnem bez sztucznych naciga i niepotrzebnych dy-

gresyj. Temat z perykopy moe by zaczerpnity wielo-

rako: albo z caoci, albo z jednej jej czci, albo nawet
z pojedynczego zdania lub wyraenia.

Jeeli perykop uwaamy jako cao, trzeba przede-

wszystkiem odszuka istotn tre teje, obra j za temat

kazania, a za tekst naczelny wzi takie zdanie perykopy,

któreby najdokadniej wyraao ow tre gówn. Tak np.

sowa: Procie a wemiecie, z ew. na niedziel 5 po

Wielkanocy, zawieraj cakowit myl perykopy, t. j. po-
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trzeb modlitwy bagalnej. Jeliby takiego zdania nie byo,
naley dobra inne, dajce si najatwiej powiza z tema-

tem. Wszystkie np. myli ewangelji na pierwsz niedziel

Adwentu dadz si sprowadzi do jednej: o przyjciu Chry
stusa na sd ostateczny, a tekst: Tedy ujrz Syna
czowieczego przychodzcego i t. d. moe by
uyty za tekst naczelny.

Jeeli perykopa skada si z kilku czci, to kada
moe by uwaana za osobn cao i rozpatrywana jak

wyej; np. ew.na 3 niedziel postu da si podzieli na 3 czci:
a) wypdzenie czarta z niemego, b) usprawiedliwienie si
Pana z zarzutów nieprzyjació, c) wysawianie Go przez

niewiast.

I pojedyncze zdania perykopy mog posuy za

przedmiot tematu kazalnego; np. teksty ew. na 2 niedz. po
Trzech Królach daj sposobno do mówienia o nastpuj-
cych przedmiotach: 1) Byy gody maeskie w Ka-
nie galilejskiej: o maestwie j ako sakramencie,

o obowizkach maonków i t. d. 2) Wezwa te by
i Jezus i uczniowie Jego na gody: nauka o tem
jak chrzecijanin ma si zachowywa podczas zabaw i ro-

zrywek wiatowych. 3) A gdy nie stawao wina, rze-

ka matka Jezusowa doNiego: o przyczynie N. M.

Panny za nami do Boga. 4) Jeszcze nie przysza go-

dzina moja: Bóg wszystko dziaa we waciwym czasie-

5) Cokolwiek wam rzecze czycie: o posusze-
stwie. 6) Napenijcie stgwie wod: o wspódzia
aniu z ask Bo. 7) A gdy skosztowa przeoo-
ny wesela wody, która si staa winem: cud ten

jest wyobraeniem N. Sakramentu. 8) Wszelki czowiek
pierwiej kadzie wino dobre, a gdy si napij
wtedy podlejsze: jak postpuje wiat ze swymi mio-
nikami. 9) Ten pocztek cudów uczyni Jezus:
by to cud dobroczynny: o dobroczynnoci. 10) I okaza
chwa sw: przez co chrzecijanin zasuguje na cze
prawdziw. 11) Uwierzyli we uczniowie Jego:
jeden cud ich do tego przywiód; my tyle ich widzimy
a chwiejemy si: \o [niedowiarstwie lub o oziboci, albo

o staoci w wierze.
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Wreszcie pojedyncze wyraenia niekiedy mog by
uyte za podstaw do obioru tematu kazalnego, np. z ewan-
gelji o djable niemym mona wzi temat do kazania

o witokradzkiem milczeniu na spowiedzi. Celem bliszego
i atwiejszego oznaczenia przedmiotu kazalnego niechaj

mówca odpowie sobie na nastpujce pytania: Co jest

w danej okolicznoci konieczne, poyteczne, odpowiednie

ze wzgldu na suchacza, na czas (uroczysto, niedziela,

specjalne warunki) i na mnie samego?
2. Gdy ju przedmiot, majcy posuy za materj

kazania, zosta obrany i okrelony, nastpuje zastanowienie

si nad nim czyli wszechstronne rozwaenie tematu. Tak np. jeli

mara wygosi kazanie >0 wierze*, musz wprzód rozwa-

y: a) istot i pojcie wiary chrzecijaskiej. Co jest

wiara?... Wasnoci wiary: jest darem Boym Jaki to

dar? a) najcenniejszy, najwikszy... (3) niezasuony...
b) Prawdziwo i pewno wiary: z pewnoci o fakcie

objawienia... c) Przyczyny, motywy wiary: prawdzi-

wo, mdro Boga i t. d. d) Skutki, dziaanie wiary:

wiara jest wiatem, owieca i rozgrzewa, naucza, pobudza
i t. d. pj Stosunek wiary np. do naszego szczcia: daje

nam pewno, spokój, pociech w yciu i przy mierci.

f) Konieczno wiary do miowania Boga, podobania

si Jemu, a zatem do naszego zbawienia, g) Przeszkody,
np. pycha, zarozumiao, trwanie w wtpliwociach, czyta-

nie zych ksiek, obcowanie z ludmi sabej wiary, niedo

wiarkami, zaniedbanie si w modlitwie, w przyjmowaniu

Sakramentów, ycie niemoralne... h) rodki: pokora,

ycie wedug wiary i t. d.

Tego rodzaju zastanawianie si nad przedmiotem ka-

zalnym moe by równie odbywane wedug znanego sze-

regu pyta: quis, quid, ubi, rjuibus auxiliis, cur, quomodo,

quando? Materjau za dostarcz przedewszystkiem dziea

teologiczne, a poza tem t. zw. promptuaria lub te szkice

kazalne, np. Lohner'a, >Bibliotheca manualiB concionatoria*;

Houdry »Bibliotheca concionatorum* ; Marchant, iHortus

pastorum<; Segneri, >Homo christianus*; Borawski, »Szkice

do kaza«; Scherer, »Bibliothek fur Prediger*; Martin, >Pa-

norama des Pndicateurs i d. Mona te korzysta i z cu-

Wymowa fwiftft. *
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dzych dobrych kaza, mianowicie przeczyta kilka z nich

na ten sam temat, porówna je i przekona si, jak te je-

dna i ta sama rzecz przez rónych autorów bya ujt,
uoon i uzasadnion. Mona nawet i jedno cudze kaza-

nie uy za podstaw wasnego, uwanie je odczyta, wy-

studjowa, nastpnie uoy szkic wasny i wedug niego

rzecz opracowa; wkocu porówna cudze ze swojem i, jeli

potrzeba, poczyni odpowiednie poprawki. W kadym je-

dnak razie niewolnicze przepisywanie i dosowne przyswa-
janie sobie cudzych elaboratów jest pod kadym wzgldem
niewaciwe.

3. Pimienne opracowanie obejmuje szkic i jego wype-
nienie. 1) Szkicem albo planem kazania nazywamy
krótkie pimienne uszykowanie poszczególnych myli, na-

bytych przez rozwaanie przedmiotu kazalnego. Zawiera
on w sobie zaoenie, podzia na czci i podpodziay czyli

gówne czci. Przy ukadaniu szkicu przedewszystkiem
trzeba oznaczy cel bliszy i owoc, jaki zamierzamy
osign z kazania, np. utwierdzenie suchacza w tej lub

owej prawdzie, pobudzenie go do gorcej czci Najwitsze-
go Sakramentu, do naleytego spowiadania si, do unika-

nia jakiego grzechu, do zamiowania jakiej cnoty i t. d.

Raz zaoonego celu nie naley spuszcza z oka ani na

chwil. Ogólny tylko zamiar wypowiedzenia mowy na ja-

ki okrelony temat, bez zaoenia sobie takiej myli prze-

wodniej, wystawia kaznodziej na niebezpieczestwo nie-

poytecznych dygresyj, nie nalecych do przedmiotu i jest

gówn przyczyn dosy czstej bezowocnoci kazania. Do-

bry szkic powinien by jednolity, jasny, logiczny; wyklucza

zboczenia, niead i powtarzanie si, suy za drogowskaz

przy pisaniu kazania i uatwia zapamitanie rzeczy. 2) Wy-
penienie szkicu jest to samo, co cakowite pimienne
opracowanie mowy i suy przedewszystkiem do przy-

obleczenia treci w odpowiedni zewntrzn form Pisa
naley w stosownym czasie, gdy jest najmniej przeszkód,

aby si myli nie rozryway i nie gubiy, aby o ile mona
czynno t odbywa bez przerwy, przynajmniej dopóki nie

dokoczymy caoci podziau lub podpodziau. Jeliby wy-

padao pisanie przerwa, zanim si znowu w dalszym cigu
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do teje pracy zabierzemy, odczyta trzeba, co ju napisa-

ne, aby tym sposobem atwiej wej w tok poprzednich

myli i odpowiednio rzeczy dokoczy. Szkic przytem wi-

nien ustawicznie lee przed oczyma. Przy pisaniu nie

traci czasu na obmylanie slow, by nie zagubi nastpstwa
myli. Jeli niema natychmiast odpowiedniego wyrazu, uy
podobnego, a po cakowitem napisaniu poprawi co mniej

dokadne. Pisa czytelnie i kady waniejszy okres rozpo-

czyna od nowego wiersza, gdy to uatwia uczenie si na-

pami. Napisane kazanie po niejakim czasie naley wzi
pod krytyk, opuci co zbyteczne i niepotrzebne, skróci

co rozwleke, doda czego brakuje i poprawi co bdne
lub niedokadne a jeli poprawek zbyt wiele, a czas po-

zwoli, przepisa na czysto.

4. Po naleytem wykoczeniu pimiennem nastpuje

uczenie si napami, albo dosowne, albo rzeczowe. Pier-

wsze potrzebne jest przedewszystkiem dla kaznodziejów

pocztkujcych, drugie wystarczy dla wprawniejszych i ma-

jcych atwo wysowienia si. Mówienia z pamici doma-

ga si od kaznodziejów Chrystus Pan, który nie posa ich

na odczytywanie sowa Boego z karty, lecz na opowiada-

nie: praedicate. yczy go sobie powszechnie i lud wierny,

bo z wikszym wtedy sucha zajciem; nigdy bowiem czy-

tane kazanie nie wyda si tak dobrze, jak goszone bez

karty, ywem sowem, ze swobod i miaoci. Std gor-

liwi biskupi nasi wydali rozporzdzenia, zabraniajce czy-

tywania kaza z ambony 1
). Prac uczenia si napami

uatwia: a) samodzielne opracowanie kazania wedug obmy-

lanego przedtom planu, nadto dokadna znajomo ma-

terji, bdcej przedmiotem mowy kazalnej; b) odpowiednie

pisanie z zachowaniem przedziaów midzy czciami i pod-

podziaami, oznaczenie dowodów liczb porzdkow na

marginesie i podkrelanie miejsc waniejszych; c) gone
raz po raz odczytywanie; d) uczenie si poszczególnych

kawaków, a potem dopiero caoci. Ogólnie rzecz biorc,

uczenie si napami rzeczowe (t. j. nastpstwa myli i do-

wodów) ma pierwszestwo przed sownem.
l
) Np. list biskupa Komiana do duchowiestwa diecezji wocawskiej

z 19 padz. 1824 i z 9 marca 1826.

2*
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5. Po wyuczeniu si kazania, jak wyej bya mowa,
naley dusz wnikn w jego przedmiot i przej si nim
ywo, a gboko. Po takiem dopiero przygotowaniu radz
niektórzy (przynajmniej pocztkujcym) raz po raz odby-

wa dla wprawy wiczenia w deklamowaniu i akcji kazno-

dziejskiej.

6. Co dotyczy zachowania si kaznodziei w dniu,

w którym ma sw mow wygosi, niech dba ile mona o to,

aby mu siy duchowe i fizyczne dopisay; niechaj wic ich

nie osabia przed kazaniem np. gon deklamacj, ucze-

niem si napami. Suchanie przedtem spowiedzi nie tylko

nie przeszkadza, lecz owszem, zapau i gorliwoci dodaje.

Jeli sumienie nie wyrzuca mu zaniedbania si w naley-

tem przygotowaniu, niech nabierze ufnoci w Bogu, który

wiernego sugi nie zostawi bez pomocy : dabitur vobis in Ula

hora
t
quid louamini. Przedewszystkiem za niech si uspo-

sobi i umocni przez modlitw, niech baga o czyst inten-

cj, aby jako pose Boy umia kaza jedynie dla chway
Boga i dla szerzenia Jego królestwa. »Orando pro se ac

pro illis, quos est allocuturus, sit prius orator antequam

doctor. Ipsa hora iam, ut dicat, accedens, priusqam exserat

proferentem linguam, ad Deum leret animam sitientem, ut

eructet, quod biberit, vel quod impleverit, fundatc (Aug.

De doct. Christiana 4, 15). Na kazalnicy niech skromnie, lecz

bez zakopotania ogarnia wzrokiem audytorjum, a uwag
sw niech ma zwrócon na to, co w tej chwili mówi trze-

ba, z niejakiem uprzedniem ogarniciem tego, co bezpore-

dnio potem nastpuje. Jeli go pami zawiedzie, niech so-

bie pomoe przez króciutk pauz, niech wypeni wtek
innemi sowy, uyje, jeli zdoa, powtórzenia, opisania lub

wyjanienia tego, co ju powiedzia
;
jeli nie zdoa, niechaj

przejdzie do nastpnego punktu czy podziau, albo wreszcie

niech sobie dopomoe odczytaniem z rkopisu zapomnia-

nego miejsca. Po ukoczeniu kazania, jeli mu si nie po-

wiodo, niech si upokorzy w cichoci przed Bogiem; jeli

dobry sprawio skutek, niech mu za to dzikuje; niech, co

innym zaleca, zastosuje i do siebie. Wobec ludzi rozmów
o swem kazaniu nie wszczyna, a gdy susznie czy niesu-

sznie chwal, najlepiej milcze lub zby ich lada sowem
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i da delikatnie pozna, e tego rodzaju pochway nie s
rzecz dla kapana podan.

ROZDZIA III.

Niektóre uwagi dotyczce kaznodziejów.

1. Kaznodzieja wstpuje na ambon w komy (i na
mocy starodawnego a tolerowanego u nas zwyczaju) w stule

koloru dnia. Mow pogrzebow gosi w stule czarnej. Na
gowie, gdzie jest zwyczaj, ma biret, wyjwszy gdy w ko-

ciele wystawiony jest Najwitszy Sakrament. Na sowa

:

Jezus, N. Sakrament, przy modlitwie pod koniec wstpu
i kazania, gow odkrywa. Jeli ma kaza wobec biskupa,

ze stu na rku udaje si naprzód przed tron biskupi,

przyklknie i prosi o bogosawiestwo : »Benedicite, Reve-

rendissime Paterc. Biskup wkada na stu na znak, e
mu poleca siebie zastpi. Ucaowawszy piercie biskupi,

odchodzi od tronu, równie jak przyszed, cum debitis re-

\ erentiis. W dzie zaduszny i na naboestwach za zmar-

ych wszelkie benedykcje si pomija.

2. Na ambon ma i wczenie, nie tylko dlatego, aby
na nie czekano, lecz i dlatego, aby unikn popiechu
i zmczenia i aby mia czas ochon i odetchn.

3. Kazanie podczas sumy powinno waciwie mie
miejsce po ewangelji, przed Credo. Wszake u nas po-

wszechny jest zwyczaj mówienia dopiero po Credo. Bez

wiedzy biskupa, zwyczaju tego zmienia nie naley.

4. Wszedszy na ambon, kaznodzieja uklknie zwró-

cony do otarza i modli si, dopóki chór piewu nie zaprze-

stanie. Powstawszy, potoczy spokojnie oczyma po sucha-

czach, aby zmiarkowa, jak wysoko gos podnie naley.

Nastpnie przeegna si, a ujwszy ksik z Ewangeljami
w obie rce, nim pocznie czyta perykop, zaczyna: >Na

cze i chwa Boga w Trójcy jedynego i na poytek nasz

zbawienny, na niedziel... (na uroczysto...) czyta nam
Koció w., matka nasza, Ewangelj, zapisan u witego...

w rozdziale... której jako sów Boych, powstawszy, z na-
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boestwem posuchajcie Nastpuje czytanie perykopy

gosem równym, doniosym, uroczystym, bez deklamowania.

Po skoczonem czytaniu: >Tyle jest sów Ewangelji na

niedziel (uroczysto) dzisiejsz*. Poczem odoywszy
ksik na bok, egna si i rozpoczyna kazanie. Pod ko-

niec wstpu raz jeszcze prosi (obecnego) biskupa o bogo-

sawiestwo: »Racz nam pobogosawi, Najdostojniejszy

Pasterzu*.

5. Podczas kazania nie naley spenia w kociele adnej

funkcji, któraby przeszkadzaa i kaznodziei i suchaczom.

Nawet spowiada nie wypada, aby ludu wiernego od su-

chania nie odrywa.



cz n.

O nauczaniu kocielnem wogóle.

W tej czci mówi naprzód bdziemy o tem, co moe
by przedmiotem czyli treci nauczania kocielnego, na-

stpnie o opracowaniu treci kazania czyli o jej rozwiniciu,

celem pouczenia i przekonania umysu, poruszenia serca

i bkonienia woli suchacza; wreszcie o naleiytem uporzd-
kowaniu i wypowiedzeniu materjau kaznodziejskiego 1

).

ROZDZIA L

O przedmiocie czyli o treci kazania 2
)

1. Najgówniejszym celem kaznodziejstwa jest uwi-
cenie ludzi. To wic jedynie powinno by przedmiotem
kocielnego nauczania, przez co czowiek moe si uwici,
a zatem prawda Boa. wedle sów Chrystusa Pana: >Po-

wi je w prawdzie. Mowa twoja jest prawdac (Jan 17, 17).

Lecz prawda objawiona o tyle tylko moe wywiera swój

wpyw uwicajcy na ludzi, o ile jest przez nich znana,

o ile ich^serca przenika, nad nimi panuje i okazuje si
w ich yciu. Dlatego te kaznodzieja ma obowizek usta-

wicznie czerpa ze skarbca prawdy Boej, wybiera i po
dawa wiernym to zwaszcza, co jest dla nich najpotrze

bniejsze, najodpowiedniejsze i najzbawienniejsze.

J
) Schiich, 1. c. Krukowski, Teologja pasterska.

2
) Wyraz kazanie bierzemy tu w znaczeniu ogólnem, na oznaczenie

wszelkiej mowy religijnej.
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2. W szczególnoci, ze wzgldu na przedmiot nauczania

kocielnego, treci kaznodziejstwa ma by: a) Nauka
Chrystusa Pana, dana przeze w depozyt nieomylnemu,
nauczycielskiemu urzdowi Kocioa katolickiego, a zawarta
w Pimie w., w Podaniu, w usankcjonowanych przez
Koció symbolach wiary, zwaszcza w t. n. >Professio fidei

Tridentina*. Dlatego prawo kanoniczne wymaga, aby
wszyscy, promowani na urzd duszpasterstwa, skadali
wyznanie wiary i zaprzysigali, e teje wiary katolickiej

naucza bd; dlatego równie Koció podaje kapanom
Katechizm Rzymski jako norm nauczania religijnego.

b) Niedosyó uczy prawdy Chryst., trzeba nadto zachowa
prawd w samym sposobie nauczania, a wic
w wykadzie, dowodach, wiadectwach, cytowanych przyka-
dach i t. d. »Kto ma mow moj, niech powiada mow
moj prawdziwie* (Jerem. 23, 28). c) Sama tylko prawda
religijna i to, co z ni cile jest powizane, naley do za-

kresu kaznodziejskiego nauczania. O polityce, o rzeczach
i sprawach wieckich nie mówi si w kociele, wedug
upomnienia Apostoa: »aden suc onierk Bogu, nie

wikle si sprawami wieckiemi, aby si temu podoba, któ-

remu si uda* (2 Tym. 2, 4). Maj one o tyle tylko racj
bytu na kazalnicy, o ile dotycz wiary i sumienia, d) Ca-
oksztat prawd religijnych ma by przedmiotem
nauczania. Bóg albowiem niczego napróno nie objawi
i wszystkie prawdy objawione maj suy do uwicenia
czowieka. Std i polecenie Chrystusowe dane apostoom:
>Nauczajcie wszystkie narody., nauczajc je chowa wszyst-
ko,com wam kolwiek przykaza* (Mat. 28, 20). Std i dostoso-

wanie si w. Pawa do polecenia Paskiego: » Albowiem
si nie chroni, ebym wam nie mia oznajmi wszelkiej
rady Boej* (Dzieje Ap. 20, 27). Niema w Kociele kato-

lickim adnych nauk ukrytych, którychby nie nfbna byo
gosi; wic cakowita nauka wiary i obyczajów, obrzdy
wite, praktyki ycia chrzecijaskiego, historja biblijna

i kocielna stanowi tre kaznodziejstwa. Owszem, nie

tylko wyrane dogmaty, lecz i pobone mniemania caego
Kocioa wchodz do zakresu nauczania religijnego, aby
tym sposobem lud wierny móg si obznajmi z caoksztal-
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tern prawd chrzecijaskich i z yciem Kocioa, przez

które wiara Chrystusowa objawia si i utrzymuje, e) Nako-

niec przedmiotem kaznodziejstwa jest prawda wszech-
stronnie wzita, wic nie tylko jej istota naleycie, zrozu-

miale i zasadniczo wyoona, lecz nadto jej znaczenie i do-

nioso, jej pikno i wpyw dobroczynny na umys, serce

i wol czowieka. Tak pojta i przedstawiona prawda Boa
przeniknie i ogarnie ducha ludzkiego i snadniej go uwici.
W tym celu kaznodzieja nie tylko dba bdzie o podawanie

suchaczom poszczególnych prawd bez uwagi na ich wza-

jemny stosunek, lecz nadto ukae ich cis-y, wewntrzny
pomidzy sob zwizek i harmonj; przez to bowiem zy-

skuj one na jasnoci i mocy, na piknoci i owocnoci.

Przedewszystkiem za ca tre nauki chrzecijaskiej

bdzie odnosi do jej rodkowego punktu, do Chrystusa

ukrzyowanego, i z tego stanowiska rozwaa i podawa
wiernym kad prawd przez si goszon. Tak czyni w.
Pawe aposto, niezrównany pod tym wzgldem dajc wzór

kaznodziejom.

3. Ze wzgldu na siebie kaznodzieja winien pamita na

przestrog soboru trydenckiego: »Parochi... plebes sibi

commissas pro sua... capacitate pascant salutaribus verbis<

(s. V. c. 2). Wybór przeto materjau homiletycznego zawa-

runkowany jest poniekd wiekiem, powag, stanowiskiem,

umysowem i filozoficznem uzdolnieniem gosiciela prawdy

Boej. O niektórych przedmiotach mówi na kazalnicy

bardziej przystoi kapanowi starizemu, dowiadczeszemn,
ni modemu i nie znajcemu ycia. I to równie niema-

ego jest znaczenia, czy kaznodzieja jest wasnym paste-

rzem dusz, do których przemawia i za rtóre jest odpowie-

dzialny, czy te uproszonym tylko do zastpstwa lub do

pomocy; wasny bowiem duszpasterz w niektórych oko-

licznociach moe i powinien zupenie inaczej przemawia
ni kapan obcy, nie majcy adnych bliszych z audyto-

rjum stosunków. Wreszcie osobiste umysowe czy fizyczne

uzdolnienie ma by dla kaznodziei poniekd wskazówk,

na jakie tematy porywa si nie moe, jeli nie chce za-

szkodzi sprawie i usysze zarzutu, e nie podoa przed-

miotowi.
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4. Ze wzgldu na suchaczów mówca kocielny równie
przestrzega bdzie upomnienia soboru trydenckiego; >Pa-

rochi... plebes sibi commissas pro earum capacitate pascant

salutaribus verbis< (s V. c. 2). Aby zatem nauczanie istotny

poytek mogo przynie, naley je dostosowa: a) do umy-
sowego roz winicia suchajcych. Ma wic kaznodzieja

uwzgldni ich stan, wiek, stopie wyksztacenia i t d.

Tak czyni Zbawiciel, biorc z niewyczerpanego skarbu

swej mdroci to jedynie, co byo odpowiednie dla otacza-

jcej go rzeszy. »Jeszcze wam wiele mam mówi, ale teraz

znie nie moecie< (Jan 16, 13). Take i w. Pawe: >Nie

mogem wam mówi jako duchownym, ale jako cielesnym.

Jako malutkim w Chrystusie, daem wam mleko na napój,

nie pokarm, bocie jeszcze nie mogli* (1 Kor. 3, 1); b) do
potrzeb suchaczów; wic naprzód uczy ich tych rzeczy,

których znajomo dla wszystkich konieczn jest do zba-

wienia wiecznego (»<|uae scire omnibus necessarium e3t ad

salutemc, sob. tryd.) tak necessitate medii, jak i necessitate

praecepti; dalej tego, co szczególniej dla tych mianowicie

suchaczów jest potrzebne z powodu panujcych pomidzy
nimi bdów, grzechów, wad i niebezpieczestw, z powodu
szczególnych okolicznoci czasu, miejsca, stanu i t. d.;

c) nie tylko zreszt najkonieczniejsze, lecz i inne duchowe
potrzeby suchaczów na oku mie potrzeba, i to nie

jednej warstwy, lecz wszystkich. Mog by pomidzy
nimi osoby rónych stanów, grzesznicy rónego rodzaju,

poboni chrzecijanie rozmaitego stopnia cnoty: nauczanie

kaznodziei wszystkim zadosyczyni powinno. Abynp. mó-
wi poytecznie o wiczeniu si w jakiej cnocie z uwzgld-
nieniem rónorodnych potrzeb caego audytorjum, naley
grzesznikom przedstawi szkarad przeciwnego wystpku
i to nie tylko w jego najwyszym, lecz i w niszych stop-

niach; bogobojnym mówi o sposobach wykonywania teje
cnoty, odpowiednich rozmaitym stopniom doskonaoci
chrzecijaskiej. Zreszt prawdy i powinnoci, których

znajomo bardziej potrzebna jest suchaczom, winny by
czciej brane za przedmiot nauczania, albo w osobnych

tematach, albo przy innych, o ile tylko dadz si do nich

nawiza jako przyczyna, skutek, zastosowanie i t. d.
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d) Nakoniec w wyborze tematu kazalnego naley, o ile

mona, zadowoli nastrój i pragnienia suchaczów, zwaszcza
gdy maj do tego powód w przypadajcej uroczystoci lub

w jakiem niezwykem, a doniosem dla nich zdarzeniu. Jak
bowiem kazanie stanowi cz kocielnego naboestwa,
tak i co do treci z niem winno harmonizowa i podawa
wiernym do rozwaania t wanie tajemnic, której pa-

mitk Koció w danym dniu obchodzi. Uatwiaj w tej

mierze kaznodziei obiór tematu perykopy 1
) ewangelijne,

*) Perykopami nazywaj si rozoone na cay rok kocielny i poumie-

szczane w liturgii ustpy Pisma w. Ju od pocztku Kocioa czytanie

i wykad Ksig witych stanowiy skadow cz uroczystej suby Boej,

której rodkowym punktem bya zawsze ofiara eucharystyczna. Odczytywane

ustpy brano tak ze Starego jak i z Nowego Testamentu, a w niektórych

kocioach nie poprzestano na jednym, lecz czytano dwa, niekiedy trzy, albo

nawet cztery z róriych Ksig witych urywki. Jednake rozcigo owych od-

czytywanych oddziaów nie bya pocztkowo rzecz ustalon nawet w jednym

i tym samym kociele. Nie wybierano te dorywczo tego, co miao by
czytane, lecz raz rozpoczt ksig Pisma w. po kawaku, wedug uznania

biskupa, w dalszym cigu czytano a do samego koca i sposobem homile-

tycznym wykadano; opuszczano tylko to, co si nie nadawao do odczyty-

wania, do zbudowania ogólnego i do zastosowa praktycznych. Dowodów
tego mamy dosy w homiljach Ojców Kocioa, które czsto s niczem innem,

jeno szeregiem wykadów na cakowity tekst jakiej ksigi biblijnej. Prze-

rywano owo kolejne czytanie, wraz z wykadow homili tylko w najwa-
niejsze uroczystoci, które miay wasne, stae perykopy, zastosowane do

rozwaanej wtedy tajemnicy wiary. Perykopy witalne mamy ju ustalone

w poowie V. wieku. Powszechne ustalenie perykop niedzielnych nastpio
póniej. Pierwszy w tym wzgldzie krok uczyni w. Hieronim przez uoe-
nie (na rozkaz papiea Damazego pom. 382 a 384) ksiki, znanej pod nazw
Comes (Hieronymi) albo Leclio>/arius (sc. liber). Skadaa si ona z dwóch
czci; Pierwsza — Epistolare, Apostolus albo Lectionarium — zawieraa pe-

rykopy lekcyj mszalnych, druga — Erangelistarium bya zbiorem perykop

ewangelijnych. Comes w. Hieronima mia znaczenie ksiki liturgicznej,

nieodzownej dla kapana przy sprawowaniu suby Boej, std jej nazwa.

Za w. Grzegorza W. pewien ukad perykop by w dosy powszechnem uy-
ciu w stolicy chrzecijastwa, napisa bowiem wspomniany papie 40 bomilij

na zwyke nasze perykopy ewangelijne (cf. opera S. Gregorii M. ed. Congreg.

S. Mauri, tom 1, str. 1435). W wiekach 6, 7 i 8 ukad rzymski perykop

wprowadzony zosta do bardzo wielu kocioów. Po zupenem ustaleniu roku

kocielnego i powszechnem nieomal zaprowadzeniu liturgji rzymskiej nast-

pio i uporzdkowanie perykop niedzielnych i witalnych, mianowicie

w wieku X i póniej. Rewizja mszau za Klemensa VIII r. 1604 i za Urbana

VIII r. 1634 na dobre ustalia perykopy tak lekcyjne jak i ewangelijne.
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przepisane na niedziele i wita roku kocielnego. Oparcie

kazalnego przedmiotu na perykopie w zupenoci odpo-

wiada oczekiwaniom wiernych, którzy zwykle znaj tre
powtarzanych co rok jednych i tych samych ustpów Ewan-
gelji i spodziewaj si, e na stosowny temat kazanie usy-

sz. Mowa kaznodziei nabiera przez to wikszej powagi,

bo jest wywoana treci sów Chrystusa, a tem samem
skuteczniej oddziaywa na suchajcych. Z drugiej strony

zdarzenia niezwyke, a obchodzce lud wierny, np. powi-
cenie nowego kocioa lub kamienia wgielnego pod maj-
c si budowa wityni, pierwsza Komunja dzieci, pry-

micje, klska gradowa, powód, poar i t. d. upowaniaj
równie kaznodziej do zadouczynienia osobnemu nastro-

jowi audytorjum, pragncego usysze odpowiedni nauk
ku swemu zbudowaniu albo pocieszeniu. Zreszt tak uro-

czystoci i naboestwa kocielne, jak i perykopy ewange-

lijne, jak wkocu zdarzenia nadzwyczajne ogólnie tylko

wskazuj na tematy kazalne. Tre kocielnego nauczania

tak jest obfita, e jeden i ten sam przedmiot z wielu

wzgldów rozwaany by moe. Niemoebnaby te rzecz

bya chcie w cigu jednego roku kocielnego cay mat-
rja kaznodziejski zupenie i wszechstronnie wyczerpa.

Std zwykle (uwzgldniajc zawsze cel najwyszy kazno-

dziejstwa t. j. zbudowanie wiernych i drugi — kadorazo-
we, przemagajce ich potrzeby), kaznodzieja rozkada go

na trzy lub cztery lata, biorc na kady rok inne dziay

za przedmiot nauczania; albo te co rok przechodzc cao-

ksztat nauki chrzecijaskiej, rozpatruje kadego roku

inn cz tych samych przedmiotów, lub z innych je stron

ukazuje. Pod tym zreszt wzgldem naley si stosowa
do obowizujcych przepisów diecezalnych.

ROZDZIA II.

Co nie moe by przedmiotem kazania.

Celem nauczania kocielnego jest uwicenie ludzi

przez podawanie im prawdy Boej i wskazywanie obo-
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wizków chrzecijaskich. Przeto co nie jest sowem Boem,
co nie ma adnego zwizku z dobrem dusz, lub coby

w jakikolwiek sposób mogo by przeszkod do zbawienia,

jest wykluczone z ambony. A naprzód, nie wolno wpro-

wadza na kazalnic 1) rzeczy faszywych albo wt-
pliwych, np. zda niezgodnych z nauk Kocioa, opo-

wieci niepewnych, nowych objawie i cudów niezbadanych

i niepotwierdzonych przez wadz kocieln; proroctw do-

tyczcych przyszoci, wskazywania terminu przyjcia an-

tychrysta, sdu ostatecznego i t. d ; nadto wszelkiej prze-

sady i rozluniania nauki kocielnej — rygoryzmu i lak-

syzmu. 2) Rzeczy wieckich, jako to: nowin gazeciarskich,

artów, dowcipów, satyry, pochlebstw, panegiryzmu dla

osobistoci yjcych, choby najwyej postawionych, zwa-
szcza jeli te s obecne. Gdyby kaznodzieja chcia prawi
na inny, nie cile religijny temat, zawsze jednak godny
domu Boego, winien na to otrzyma pozwolenie ordyna-

rjusza, który nie inaczej, jak tylko po gruntownem zbada-

niu rzeczy i uznaniu potrzeby, udzieli pozwolenia. Prawi
za w kociele o polityce — pod adnym pozorem i abso-

lutnie nikomu nie wolno (S. Congr. Con6ist. 28. VI. 1917,

rozdzia III). 3) Rzeczy niepoytecznych lub zgoa
szkodliwych dla suchacza, np. zbyt subtelnych kwestyj

o Trójcy Przen., o przeistoczeniu, predestynacji, w ogólnoci

zbyt subtelnych bada dogmatów, krytycznych docieka,

dotyczcych trudniejszych miejsc Pisma w., byskotliwych

frazesów, nieostronej kazuistyki, plastycznego i drobiazgo-

wego przedstawiania niektórych wystpków, uniewinniania

si grzeszników, niestosownej polemiki, obraania osobisto-

ci i t. d. 4) Nie wnosi si na ambon nawet upomnie,
które w danych okolicznociach chybiyby celu, bo suchacz

do nich nieprzygotowany, wic nie tylko z nich nie skorzy-

sta, ale wiksz jeszcze szkod odniesie. Nie naley bo-

wiem bez koniecznoci z czysto-materjalnych grze-

szników czyni formalnych. Jeli przeto suchacz bdzi
bona fide, a pouczony i upomniany miaby dalej formalnie

trwa w grzechu, lepiej jest pouczenie i upomnienie odo-

y na czas. sposobniejszy, byle z takiego odroczenia nie

wyniko jakie niebezpieczestwo, czy dla jego duszy, czy
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dla osób trzecich. Równie nie naley za wiele na raz po-

winnoci wskazywa ludziom sabej woli, aby ich przez to

nie popchn do rozpaczy, zwtpienia i t. d. Natomiast

kaznodzieja stara si bdzie stopniowo wpywa na po-

praw obyczajów i pociga do zamiowania i praktyki cnót

chrzecijaskich. 5) Nakoniec nie godzi si wprowadza
na kazalnic osobistych spraw kaznodziei, samochwalstwa,

utyskiwa na ma liczb suchaczów, na lekcewaenie oso-

by goszcego sowo Boe, obrony samego siebie i t. d.

ROZDZIA III.

O rozwiniciu materjau kaznodziejskiego celem

pouczenia i przekonania umysu, czyli o jasnoci
i gruntownoci w przedstawieniu prawdy Boej.

1. O potrzebie jasnego przedstawienia.

Prawda, majca dziaa na dusz czowieka, winna by
przedtem przeze poznan. Pozna prawd, znaczy pj-

zna jej istot, czyli jej cechy i wasnoci. Takie poznanie

nazywa si j a s n e m, jeeli jest zupenie okrelone i pewne
Jasno zatem przedstawienia zaley na wskazaniu tylu

i takich cech, wasnoci i czynników danej prawdy, aby

ona moga by dokadnie poznan i odrónion od prawd
innych. Jasno przedstawienia jest warunkiem nieodzo-

wnym do naleytego poznania, za którem dopiero i moe
przekonanie rozumu i skonienie woli. Gdzie jednak su-

chacze maj ju naleyte i dokadne o rzeczy pojcie, tam

niewtpliwie oby si mona bez dalszego tumaczenia i wy-

janienia. Natomiast wykadu potrzebuj: 1) prawdy su-

chajcym nieznane, o których albo nie syszeli, albo zapo-

mnieli, np. wiadomoci archeologiczne, liturgiczne, czysto

pamiciowe, bez których nie da si zrozumie tekstu Pisma
w.; 2) prawdy szczególnej wagi dla ycia religijno-moral-

nego; tu nale t. zw. podstawowe dogmaty chrystjanizmu:

Trójca Przen., Bóstwo Chrystusowe, dziaanie Ducha w.,
cel czowieka, rodki do jego osignicia i t. d.; 3) prawdy
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zaciemnione faszywemi pogldami i czsto zaczepiane

przez nieprzyjació wiary, np. cnota, wolna wola, szczcie*

postp, odpusty, posty, pieko i t. d.; 4) kocielne wyrae-
nia niezrozumiae albo odbiegajce od zwykego sposobu

mówienia, np. odrodzenie, usprawiedliwienie, zadosyuczy-

nienie, aska, wiat, ciao, duch, umartwienie, mier, ycie,

odkupienie i t. d. Rzecz niewtpliwa, e dla ludu i dla re-

ligijnie niewyksztaconych potrzebny jest wykad obszer-

niejszy i dostpniejszy ni dla znajcych dokadnie prawdy
wiary w.

2. O sposobach jasnego przedstawienia.

Dwojaki jest sposób jasnego przedstawienia prawdy:

przez objanienie i przez uzmysowienie.

I. Objanienie moe by trojakie: sowne, rzeczo-
we i uboczne czyli przez antytez.

1) Objanienie sowne zasadza si na tern, e
majce si wyoy pojcie (bd pojedynczy wyraz, bd
cakowite zdanie) oddajemy zapomoc wyrazów innych,

równoznacznych, lecz dla suchacza znanych i zrozumiaych,

np. Królestwo niebieskie gwat cierpi tj. wiele

trudu i usiowa ponie musi, kto si chce dosta do nieba,

a gwatownicy t. j. tylko ci, którzy naprawd doka-

daj pracy, porywaj je, id do nieba (Mat. 11,12) Do
objanie nale parafrazy, oddajce sens wyraenia innemi

sowy, bez przerywania wszake toku mowy, np. Oblecz-
cie si w Pana Jezusa Chrystusa (Rom. 13, 14) —
naladujcie ducha Jego, bdcie agodni jako Jezus, mio-
sierni jako Jezus.

2) Objanienie rzeczowe zaley na wskaza-

niu cech objanianego pojcia. Cechy owe mog by albo

istotne albo przypadkowe; jeli w wykadzie rzeczy

wskazujemy na cechy istotne, objanienie nazywa si logi-

cznem, jeli take i na przypadkowe — oratoryetnem. Do
objanie logicznych nale: o) ok r el e nie (defiiwtio)

czyli dokadne wskazanie istotnych cech jakiego pojcia,

np. grzech jest rozmylnem i samowolnem przestpieniem

przykazania Boego lub kocielnego; b) rozrónienie
(disinctw) czyli wykazanie cech, zaznaczajcych rónic po-
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midzy pojciami podobnemi, np. oszczerstwo faszywie
przypisuje co zego bliniemu, obmowa za powiada o nim
bez potrzeby i poytku to, co zem jest prawdziwie, lecz

czego inni nie wiedz. — Do objanie oratoryoznych na-

le: a) wyoenie t. j. obszerniejsze odmalowanie jednej

lub kilku cech danego pojcia, np. wykad cechy widzia
nego znaku jako skadowej czci sakramentu: kady
sakrament ma w sobie co zewntrznego, co widzialnego

i dosyszalnego. Widzicie np. jak przy chrzcie kapan po-

lewa wod gow dziecicia i syszycie wite sowa, jakie

przy tern wymawia. Widzicie w Przenajwitszym Sakra-

mencie bia, okrg hostj, któr mona dotkn rkoma
i syszycie sowa konsekracyjne, przez których wymówienie
kapan ów chleb biay przeistacza w prawdziwe ciao Jezusa

Chrystusa. Podobnie rzecz si ma i przy innych sakra-

mentach. Przy kadym z nich jest co, co mona widzie,

sysze, dotyka, zauwaa zmysami. To co zewntrznego
nazywa si znakiem widzialnym sakramentu, b) Opisanie
czyli wierne przedstawienie przedmiotu przez wyszczegól-

nienie jego wasnoci i znamion, tak istotnych jak przy-

padkowych. Daje ono obraz rzeczy ywy i rzec mona,
zmysami dotykalny. Przykad takiego opisania mamyuw.
Pawa w pierwszym licie do Kor. 13, 4, gdzie kreli istot

mioci w ten sposób: »Mio cierpliwa jest, askawa jest

Mio nie zajrzy, zoci nie wyrzdza, nie nadyma si, nie

jest czci pragnca, nie szuka swego, nie wzrusza si ku

gniewu, nie myli zego; nie raduje si z niesprawiedliwoci,

ale si weseli z prawdy; wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

wszystkiego si spodziewa, wszystko wytrwa, c) Przedsta-

wienie uczu, usposobienia i obyczajów pojedynczego czo-

wieka nosi miano charakterystyki. Dobrze uchwy-

cona charakterystyka, dopomagajca suchaczowi wnikn
w samego siebie, wielkiego jest znaczenia, gdy daje mu
pozna jego stan wewntrzny, pokazuje mu jego wasn
dusz jakby w zwierciadle, przemawia ywo do jego su-

mienia, porusza jego serce. Lecz aby umie wiernie kreli
ludzi, ich obyczaje i charaktery, trzeba ich zna, a najlep

szym do takiego poznania rodkiem jest obcowanie z nimi,

badanie ich i samego siebie. Przykady charakterystyk
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znale mona w Pimie w., np. charakterystyk dzielnej

niewiasty, Przyp. 31, 10 sq.; charakterystyk sprawiedliwego

i grzesznika, Mdr. r. 4 i 5; charakterystyk biskupa, 1 Tym.
3 i Tyt. 1.

Wszelkie objanienia powinny by prawdziwe j.

takie tylko obejmowa znamiona, które rzeczywicie obja-

nianemu przedmiotowi przysuguj 1

); zupene t. j. maj
zawiera wszystkie cechy, potrzebne do naleytego przed-

stawienia przedmiotu, a zwaszcza te, któremi róni si od
innych podobnych przedmiotów 2

); dobrze uporzdko-
wane, jak tego wymaga natura rzeczy, przepisy logiki

i uzdolnienie suchaczów 3
). W szczególnoci, co dotyczy

opisów obrazowych, nie trzeba si gubi w szczegóach, lecz

wybiera rysy gówniejsze i mocniejsze, a strzec si wszel-

kiej przesady.

3) Objanienie uboczne czyli przez antytez 4
)

wedug znanego adagium: Contraria iuxta ee posita magis
illucescunt. Antyteza szczególniej ma zastosowanie przy

wykadzie poj duchowych, nadzmysowych, o których a-
twiej posiedzie, czem nie s, nili czem s, np. dusza

wolna wola, pociechy niebieskie; przy wykazywaniu war-

toci dóbr powszednich, mao szacowanych, np. zdro-

wia, pokoju wewntrznego; przy pouczaniu o obowizkach
negatywnych, np. o unikaniu niewstrzemiliwoci, kamstwa;
przy prostowaniu poj zagmatwanych, bdnych, np skp-
stwa i oszczdnoci, rozrzutnoci i szczodrobliwoci, zazdro-

ci i nieyczliwoci, obmowy, oczernienia. Zauway jednak

potrzeba, e objanienia nie przez same tylko antytezy

*) Tak np. okrelenie » odpust jest darowaniem grzechówt jest faszy-

we, poniewa przytoczona cecha obc jest zupenie pojciu odpustu.
2
)

Np. okrelenie: »odpust jest darowaniem kary< jest niezupene,

poniewa brakuje bliszego objanienia: jakiej kary ? doczesnej.

3
)

Np. Angelis suis mandavit de te: Mira dignatio et vere magna
dilectio caritatis. Quis enim, quibus, de quo, quid mandavit? i t. d. w. Bernard.

4
)

Np. Salwjan tak przez antytez o krel zych chrzecijan: Ubi lex

catholica, quam credunt? ubi sunt pietatis et caritatis praecepta, quae discunt?

Ewangelia legunt et impudici sunt; apostolos audiunt et inebriantur; Chri-

stum sequuntur et rapiunt ; vitam improbam agunt et probam legem habere

se dicunt. De gub. Dei 1. 4. c 17.

Wymów a wita. 3
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winny by dawane, lecz i pozytywnie, wprost, sposobami

wyej podanemi, inaczej bowiem nie daoby si dokadnego
pojcia o objanianym przedmiocie.

II. Uzmysowienie albo unaocznienie jest zestawieniem

pojcia nadzmysowego lub zdania ogólnego z rzecz znan
(podobn lub jej przeciwn), pod zmysy podpadajc,
aby od niej nabraa ycia i owietlenia. Stanowi ono nader

waciwy rodek przy nauczaniu, zwaszcza, maluczkich,

którym bardziej jest znany otaczajcy ich wiat zmysowy,
a którzy niesposobni s do abstrakcyjnego mylenia. Uzmy-
sowienie nie tylko pobudza i utrzymuje uwag, uatwia
zrozumienie rzeczy, lecz nadto wspomaga pami, umacnia

przekonanie, a przez wywoan obrazowo przedstawienia,

porusza serce i wol. Gówne rodzaje uzmysowienia s:
specyfikacja, opowiadanie i obrazowanie.

1) Specyfikacja jest rozoeniem pojcia ogólne-

go na szczegóowe, caoci na czci, rodzaju na gatunki.

Zaley wic specyfikacja na tem, e zamiast wykazywa
znamiona jakiego pojcia, wyliczamy jego skadowe, kon-

kretne czci. Tak: cnota, czowiek, wystpek, cierpienie s
pojciami ogólnemi; przy specyfikacji np. cierpienia wy-

mieniamy poszczególne jego gatunki: wojna, gód, zaraza,

choroby, utrata krewnych, przyjació; cierpienia wewntrzne,

zewntrzne, doczesne, wieczne. w. Pawe w licie do Rzy-

mian r. 8 specyfikuje zdanie ogólne, e nic nas nie odczy
od mioci Jezusa Chrystusa, w nastpujcy sposób: >Któ
tedy nas odczy od mioci Chrystusowej? utrapienie? czyli

ucisk? czyli gód? czyli nago? czyli niebezpieczestwo?

czyli przeladowanie? czyli miecz? Ale w tem wszystkiem

przezwyciamy dla tego, który nas umiowa. Albowiem
pewienem, i ani mier, ani ywot, ani anioowie, ani ksi-

stwa, ani mocarstwa, ani teraniejsze rzeczy, ani przysze,

ani moc, ani wysoko, ani gboko, ani insze stworzenie

nie bdzie nas mogo odczy od mioci Boej, która jest

w Chrystusie Jezusie, Panu naszym*.

2) Opowiadanie czyli przykad w cilejszem znaczeniu

jest przedstawieniem prawdy ogólnej w jednym lub kilku

faktach wzitych z rzeczywistego ycia. Jest to bardzo wy-

mowny i nader poyteczny rodzaj uzmysowienia, zwaszcza
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dla suchaczów niewyksztaconych. Opowiadania bior si
albo z historji w. Starego i Nowego Zakonu, albo z dzie-

jów kocielnych, z ycia witych Paikich, niekiedy z hi-

storji wieckiej lub z wasnego dowiadczenia; powinny
za by prawdziwe, proste w narracji, stosowne i nieroz-

wleke. Co dotyczy zastosowania przykadów, moe ono

by albo napomkniciem tylko o fakcie, który w takim

razie musi by suchaozom znany, inaczej bowiem nie osi-

gnoby si celu 1
); np. kto wyznaje swe grzechy jak do-

bry otr na krzyu, — kto je opakuje gorzko jak Piotr

wity, — kto z ich przyczyny zami stopy Zbawiciela o-

mywa jak Magdalena, ten ma skruch prawdziw. Albo

te przykad moe by opowiedziany obszerniej, na ile to

jest potrzebne do jasnego przedstawienia rzeczy, stosownie

do potrzeb suchaczów.

3) Obrazowanie. Przez t nazw rozumiemy tu

przedmiot zmysowy, dobrze znany, przez który mona
osign jasne i ywe poznanie innego, nadzmysowego
przedmiotu, a to na mocy podobiestwa, zachodzcego po-

midzy obydwoma. Obrazowanie w nauczaniu religijnem

niema gra rol; uywa go Chrystus Pan, uywali apo-

stoowie i autorowie Starego Testamentu. Dobrze przysto-

sowane obrazowania nie tylko przyczyniaj si do janiej-

szego zrozumienia prawd wiary, tak dogmatycznych jak

moralnych, lecz nadto przydaj wymowie wdziku i ycia,

zapisuj gbiej w pamici suchacza uzmysowion prawd,
s zdolne poruszy serce i wol 2

). Aby za takie skutki

!) Jeliby np. kaznodzieja mówi: Niektórzy rodzice s godni ukarania

jak Heli, — chciwym przydarza si jak owemu bogaczowi ewangelicznemu,

— Pan Bóg patrzy bardziej na dobr wol ni na uczynek, jak o tem

wiadczy Zbawiciel, chwalcy ubog wdow; — naprónoby tak mówi. Dla-

czego Heli by godzien kary? Co si przydarzyo owemu bogatemu czowie-

kowi, który w bród wszystkiego posiada? Co uczynia owa uboga wdowa?

Tego przecitny suchacz odrazu sobie nie przypomni i naley mu to nieco

obszerniej opowiedzie.

2
) Bardzo trafnie mówi Segneri, e naleyte owietlenie prawdy przez

stosowne podobiestwa naley do jednego z najgówniejszych zada kazno-

dziei przy nauczaniu tajemnic wiary. „Jeli powiesz ludowi, e aska powi-
cajca jest darem Boym, który dusz niewypowiedzianie zdobi, prawd mu
powiesz, lecz on tego nie zrozumie. Gdy za do tego, co powiedzia przy-

3*
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wywoa mogy: powinny by aj wzite z rzeczy i sto-

sunków znanych suchajcym. Tak czyni Zba-

wiciel, biorc swe obrazy i podobiestwa: na polu —
z drzew, winnej ozy, kwiatów i ptaków; na boniu —
z owiec i pasterzów; na brzegu morskim — z poowu ryb

i pere. Co tam lud widzia, suyo jednoczenie dla

Boskiego Nauczyciela za rodek do objanienia ogaszanej

nauki; b) powinny odpowiada godnoci reli-

gijnego nauczania, wic nie zawiera w sobie nic

paskiego, nic trywjalnego ani nieszlachetnego, wyjwszy
gdyby uzmysawiany przedmiot wymaga podobiestwa,
majcego wzbudzi odraz, czego przykad mamy w licie

w. Piotra, tak si odzywajcego o recydywistach: Canis

reversus ad suum vomitum et sus lota in volutabro luti

(2 Petri 2, 22); c) powinny by dobrze przystoso-
wane, prosty bowiem suchacz, w myleniu niewywiczony,
nie zrozumie obrazowania, jeli ei go jakoby rkoma nie

dotknie; d) dla tego samego powodu obrazowanie winno

by plastyczne, uwydatnione w swych istotnych ry-

sach i wyranie zwrócone na uzmysawiany przedmiot 1

);

dasz nastpnie: jak elazo z natury zimne, zardzewiae, twarde jest i cikie,

lecz skoro je woysz w ogie, tak si rozpala, i ju nie elazem, ale ogniem

si by zdaje i w krótkim czasie robi si jakby przezroczyste, gitkie i spo-

sobne do sporzdzenia z niego, jakiej pragniesz rzeczy: tak równie i dusza,

zimna i grzeszna w swych sprawach, skoro tylko otrzymaa ask powica-

jc, skoro tylko ni zostaa rozpomieniona, staje si tak dalece uczestniczk

Boskiej natury, e z wszelk atwoci zdobywa si na wielkie w swej wi-
toci sprawy, na sprawy bez porównania doskonalsze ni wszystko, cokol-

wiekby wasnemi, przyrodzonemi siami uczyni moga; — gdy w taki spo-

sób wyoywszy swoje twierdzenie, nie tylko powiesz prawd, lecz nadto tak

ywo j przedstawisz, e poruszony i przenikniony suchacz, z daleko

wikszym zapaem i si zechce dy do osignicia tak cennego dobra".

l
) Np. w. Grzegorz zowie pokor korzeniem cnót w szystkich

To porównanie wzite z korzenia jest bardzo stosowne i wybornie wyjania

wasnoci pokory. Bo nasamprzód, mówi w. Grzegorz, jako kwiat opiera si

na korzeniu, a oderwany od korzenia usycha: tak wszelka cnota, jeli trwa
nie bdzie w korzeniu pokory, uschnie i zginie natychmiast. Po wtóre, jak

korze zapuszcza si pod ziemi, po której depcemy i adnej nie ma pik-

noci ani zapachu, a jednak przez niego otrzymuje drzewo swe ycie: tak

pokorny jest niejako zagrzebany, zdeptany i za nic miany; nie szuka blasku

chway, lecz ukrycia i zapomnienia, a jednak przez to si utrzymuje przy

yciu duchowem i ronie w cnoty. Po trzecie: aby drzewo roso i dugo
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e) wreszcie, poniewa obrazowania s tylko ozdob i rod-
kiem do objanienia rzeczy, nie naley niemi przeado-
wywa kazania. Szczególnie ostronym by trzeba

w uyciu obrazów podobiestw przy wykadzie tajemnic

wiary, aby zamiast uatwi suchaczowi zrozumienie prawdy,
nie wprowadzi go w bdne o niej pojcie.

Poszczególne rodzaje obrazowania s: metafora, alego-

rja, porównania i typy. Metafor nazywa si wyraenia,
zdanie lub nawet okres cay, uyte nie we waciwem, lecz

w przybranem znaczeniu, np. „O wielmoni panowie,

o ziemscy bogowie, miejcie wspaniae i szerokie
serce na dobro braci swoje j... Nie ci enijcie ani kurczcie
mioci w swoich domach i pojedynkowych poytkach. Nie

zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich.

Niech si na lud wszystek z was, gór wysokich, jako

rzeka w równe pola wylewa" (Skarga). — Alegorja jest

przenoni nie w samych tylko pojedynczych zdaniach, lecz

w jakiej wikszej lub mniejszej caoci, w której prawda
od pocztku do koca wystawiona jest pod lekk oson
opisywanego zdarzenia, bd rzeczywistego, bd te zmy-
lonego, np. w drugiem kazaniu sejmowem Skargi przed-

stawienie ojczyzny pod alegoryczn oson okrtu (ob. „Bibl.

dzie chrz. „Kaz. Sejm 1' str. 28). Rodzajem alegorji s para-

bole i bajki. Parabola, przypowie, jest unaocznieniem

prawdy abstrakcyjnej zapomoc zdarzenia prawdopodo-
bnego i ze stosunków ludzkich wyczerpnitego. Sposób wy-

powiadania prawdy w przypowieciach naley do najdaw-

niejszych i jest w powszechnem uyciu u ludów wschodnich.

Bardzo czsto uywa go Chrystus Pan. Jest on istotnie

nader poyteczny, poniewa zaciekawia i zarazem poucza;

uatwia bezstronne ocenienie wystpków i sprawuje, e
prawda, czasem niemia, snadniej trafi do przekonania, na-

koni wol suchacza na swoj stron wprzód, nim si ten

yo i wiele owocu przynosio, potrzeba korze jego podlewa, a im korze
gbiej bdzie w ziemi, tem wicej drzewo owocu przyniesie i duej y
bdzie: tak kto chce owoce cnót przynosi i zachowa si w witobliwoci,

ten musi gbokie korzenie pokory zapuci. Im pokorniejszy bdziesz, tem

wicej w cnocie zmniejesz i uroniesz. (Ob. „Rodr. Nauka o dosk. chrz."

t. III, str. 166. Kraków 1895).
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spostrzee, nim mu mio wasna przeszkodzi, a przytem

uatwia spamitanie rzeczy. Ob. przypowie Natana pro-

roka (2 Król. 12) i przypowie o synu marnotrawnym. —
Bajka tern si róni od paraboli, e w niej zamiast ludzi,

jako mówice i dziaajce wystpuj zwierzta lub istoty

nieyjce, zachowujc jednak swe waciwoci. Nader

rzdkiem jest uycie bajki w Pimie w. (Sdziów 9, 8;

4. Król 14, 8; 1 Kor. 12, 15), w naukach popularnych, jako

rodek uzmysowienia jakiej prawdy moralnej, bajka moe
znale zastosowanie, w kazaniach byaby raczej przeszkod

ni pomoc. — Porówna, byle trafnych, godzi si uywa
na kazalnicy. Mistrzem tu jest Skarga, znakomicie i czsto

si niemi posugujcy, np.: Roskosz jako pszczoa: miodu

troszka, da a boleci wiele. Pomylenie jest jako ziarno,

przyzwolenie na uczynek jako dbo, a kos z owocem jest

popenienie uczynku. Nie bdmy jako dzieci, które za

jabko wie daruj. — rlypy wreszcie s to zdarzenia i zwy-

czaje Starego Zakonu, majce szczególne znaczenie ze

wzgldu na rzeczy przysze, zwaszcza na osob i króle-

stwo Mesjasza, np. ofiara Abrahama, wystawienie wa mie-

dzianego na puszczy, manna, Jonasz we wntrznociach

ryby i t. d. Sam Zbawiciel i apostoowie przedstawili

pewne wypadki Starego Testamentu jako zapowied tego,

co miao si dzia w Nowym; tak np. oznajmi Pan Jezus,

e manna na puszczy bya zapowiedzi niebieskiego chleba

który On mia da; w. Pawe przejcie ydów przez morze

Czerwone podaje za zapowiedni chrztu w. Równie
i Koció posuguje si typami w swych modlitwach, np.

„Baranku Boy, który gadzisz grzechy wiata, zmiuj si

nad nami". Stosownem wszake jest uycie typów tylko

wówczas, gdy one s suchajcym znane i dla nich zrozu-

miae; trzeba je przeto naprzód wyoy. Gdy np. przyta-

czam sowa Zbawiciela: „Jako Mojesz podwyszy wa na

puszczy, tak potrzeba, aby podwyszon by Syn Czowie-

czy* (Jan 3, 14), musz koniecznie wytumaczy, dlaczego

MojeBz wystawi na widok publiczny miedzianego wa,
i jakie byy okolicznoci tego zdarzenia. Mona nadto za

przykadem Ojców Kocioa poszczególne fakty, zwyczaje

i praktyki tak Starego jak i Nowego Zakonu przedstawi
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w znaczeniu przystosowanem (sensus accomodaiius) jako

typy prawdy obyczajowej, np. wyruszenie Abrahama
z kraju ojczystego jest pewnego rodzaju typem dla prawdy
moralnej o koniecznoci porzucenia grzesznych okazyj

;

wielka trudno, jakiej doznawali Izraelici ze strony Egip-

cjan w opuszczeniu krainy nadnilowej, jest typem opaka-
nego [stanu grzesznika, bdcego w niewoli szataskiej,

i trudnoci w porzuceniu tej niewoli przez pokut i popraw.

3. O potrzebie gruntownego przedstawienia.

Prawda poznana przez suchaczów zapomoc ja-

snego i naleytego przedstawienia, ma by przez nich tak-

e jako prawda uznan. To subjektywne uznanie na-

zywa si przekonaniem. Samo przedstawienie jakiego
zdania w ten sposób, e je przyjmujemy za objektywnie

prawdziwe i dostateczne do obudzenia przekonania, nazy-

wa si dowodem. Jedno i zgoda wszystkich naszych
przekona jest probierczym kamieniem ich prawdziwoci,
sprzeczno pomidzy niemi — znakiem, e co w nich jest

faszywego. Dowodzi zatem znaczy tyle, co wykazywa
zgod; stawia zarzuty — tyle, co znajdowa sprzeczno
zdania albo wniosku ze stwierdzonemi ju jako prawdziwe
naszemi przekonaniami. rodki, zapomoc których' owa
zgoda lub sprzeczno moe by wykazan, nazywaj si
materjaem dowodowym. Std dowodno, znaczca tyle

co gruntowno albo zasadniczo. Gruntowno przeto jest

to taka wasno przedstawienia rzeczy, która zdolna jest

wywoa przekonanie na zasadzie podanego materjau ao-

wodowego. Gruntowno przedstawienia jest rzecz ko-

nieczn. Ona bowiem powoduje przekonanie t. j. zasadni-

cze i rozumne uznanie prawdy, która jedynie na mocy
przekonania staje si duchow wasnoci czowieka, zdoln
podbi serce i wol, a przez to go uwici. Nadto czsto-

kro sama prawda bywa dopiero przez poznanie dowodów
naleycie okazan i zrozumian.

4 O rodkach i sposobach gruntownego przedstawienia.

Dwojaka droga prowadzi do przewiadczenia si
o prawdzie religijnej: pozytywna i negatywna. Pozytywna
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zaley na przedstawieniu dowodów, na których dana

prawda si opiera i z których wypywa jej objektywna

rzeczywisto. Negatywna ma na celu usunicie przeszkód,

nie dopuszczajcych przekonania, wic obalenie wtpliwoci,

zarzutów, uprzedze i t. d. Pierwsza droga nazywa si

dowodzeniem, druga — zbijaniem zarzutów. Im gruntow-

niejsze i dokadniejsze jest dowodzenie i zbijanie zarzutów,

tem mocniejsze bdzie przekonanie suchaczów.

Zadaniem dowodzenia jest poda racje, któreby wy-

kazay objektywna rzeczywisto prawdy religijnej. Róno-
rakie s róda owych racyj czyli dowodów, mianowicie:

Objawienie Boe, rozum, historja, dowiadczenie, wia-

dectwa ludzi mdrych i bogobojnych. Std i same dowody

nosz miano dowodów z Objawienia (albo z powagi Boej,

z rozumu, z historji, dowiadczenia i powagi (ludzkiej).

a) O dowodach z Objawienia.

S one dwojakiego rodzaju: z Pisma w., z podania,

a w nauczaniu religijnem s bezwarunkowo nieodzowne

naprzód dlatego, e religja chrzecijaska zostaa ludziom

podana drog Objawienia, std naturaln jest rzecz do

jej ugruntowania uywa dowodów w sameme Objawieniu

zawartych; a powtóre dlatego, e waciwe prawdy chrze-

cijaskie mog by dowiedzione jedynie z pozytywnych

róde chrzecijaskiego objawienia. — W szczególnoci

dowodów z Pisma w. uywa naley dla nastpujcych

przyczyn: 1) Poniewa Pismo w. posiada u wiernych

wielkie (i susznie) znaczenie, jego wyroki nosz na sobie

znamiona wiarogodnoci i nieomylnoci i s najodpowied-

niejsze do wyrobienia mocnego przekonania. Jeli bowiem

stopie naszego przekonania zaleny jest od powagi wiad-

czcego o prawdzie, to niewtpliwie dowody z Objawienia,

a wic i z Pisma w. w samej rzeczy sprawuj takie mocne

przekonanie: nikt tu inny jedno Bóg, Prawda przedwiecz-

na, porednio czy bezporednio wiadczy o prawdzie go-

szonej nauki. 2) Wyroki Pisma w. s proste, odpowiednie

umysowemu uzdolnieniu przeoitnego czowieka, znane mu
od modoci, w wikszej czci dla zrozumiae, albo takie,
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e mog mu by atwo wytumaczone. 3) Sam Chrystus

Pan i apostoowie przykadem swoim wskazywali uycie
tekstów Pisma w. jako dowodów. Zbawiciel czsto powo-
ywa si na Mojesza i proroków, np.: »W zakonie co na-

pisano, jako czytasz?* (uk. 10, 26). A zapytany o zmart-

wychwstanie umarych, odpowiedzia: »Nie czytalicie

w ksigach Mojeszowych, jako u krza mówi Bóg do nie-

go: Jam jest Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków i Bóg Jaku-

bów. Nie jest Bóg umarych, ale Bóg ywychc (Mar. 12, 26).

Podobnie w. Piotr aposto, mówic o Jezusie: >Temu
wszyscy prorocy wiadectwo wydaj« (Dz. Ap. 10, 43).

Co dotyczy uycia tekstów Pisma w. w celach dowo-
dowych, nastpnych regu trzyma si naley: 1) Wybie-
ra miejsca klasyczne, to jest takie, które istotnie sta-

nowi dowód na goszon nauk, np. na duchowo Boga:

»Duch jest Bóg* (Jan 4, 24); na nieodmienno Boga:

>U Boga niemasz odmiany ani zamienia przemianyc (Jak.

1, 17 i t. d.). 2) Z tekstów te maj pierwszestwo, które

dla suchacza s wyraniejsze, albo bez trudnoci

mog by wytumaczone. 3) Jeli tekst zawiera istotnie

si dowodow, lecz trudny jest do zrozumienia, naley na-

przód da potrzebne objanienie, a potem wykaza su-

chaczowi ow si dowodow np. przez zwizek tekstu

z prawd udowodnion lub przez tosamo tekstu z wy-

powiedzianem zdaniem. 4) Jak bdem jest obywanie si
bez tekstów Pisma w., gdy wówczas nauka goszona po-

dobn jest raczej do filozoficznej rozprawy ni do kazania,

tak równie niewaciw byoby rzecz przytacza zbyt

wiele cytat na uzasadnienie jednej prawdy; trudno je bo-

wiem wszystkie wytumaczy, a natomiast obciaj one

pami i przez swe nagromadzenie osabiaj si dowodo-

w. 5) Teksty przytaczane na dowód naley bra w zna-

czeniu literalnem ; w typicznem tylko wówczas, gdy ono

jest zamierzone przez Ducha w. i gdy do tego upowania
powaga samego Pisma, Kocioa lub Ojców w. 6) Cytaty

maj by dokadne, z przekadu ks. Wuyka; nie wolno ich

kaleczy, naciga, wyrywa z caoci tak, aby si przez to

zmienio znaczenie tekstu. Niema zazwyczaj potrzeby przy-

tacza wiersza i rozdziau, natomiast zaznaczy naley
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miejsce czyli ksig, w której tekst si znajduje. Cytowanie

tekstów po acinie wyszo z uycia i jest niepoyteczne.

Dowody z podania maj t sam powag, co i z Pi-

sma w., a zawieraj si: 1) w symbolach wiary, 2) w ka-

nonach i dekretach soborów powszechnych, 3) w orzecze-

niach »ex cathedra* Stolicy Apostolskiej, dotyczcych

wiary i obyczajów, 4) w ksigach liturgicznych Kocioa
powszechnego, 5) w jednozgodnej nauce Ojców Kocioa.
Uycie tych dowodów podlega tym samym reguom, jakie

podalimy wyej o uyciu dowodów z Pisma w. Mianowi-

cie naley wybiera miejsca istotnie udawadniajce, krótkie,

wyrane, zawierajce w sobie bezporednio zdanie udawa-

dniane, albo miejsca takie, do których spoytkowania wy-

starczy krótkie uprzednie objanienie. Dla skutecznoci do-

wodzenia nie jest rzecz zbyteczn od czasu do czasu wy-

oy wiernym znaczenie powagi czy Syna Boego, gdy

Jego przytaczamy sowa, czy Ducha w., mówicego w Biblji,

czy Kocioa, który ma powierzony sobie od Boga urzd
nauczycielski, i zarazem dobitnie przypomnie o bezwarun-

kowej powinnoci poddania wasnych sdów i mniema
powadze wiary w. Zbyt bowiem atwo i czsto zanika y-
we uczucie owej powinnoci; atwo i czsto nawykaj ludzie

do apatycznego przyjmowania orzecze Kocioa i do pa-

trzenia na Pismo w. nie jako na sowo Boe w najwa-

ciwszem znaczeniu, lecz jako na zbiór mdrych sentencyj

i budujcych opowiada.

b) O dowodach z rozumu.

Dowody rozumowe nie s w ogólnoci niczem innem,

jeno wnioskami z prawd uznanych, czyli wykazaniem, e
jaka okrelona prawda w innej, powszechnie uznanej pra-

wdzie, e jakie zdanie w innem, nie podlegajcem wtpli-

woci zdaniu si zawiera i z niego koniecznie wypywa.
Co ley w samej naturze rzeczy, co ma sw podstaw w po-

wszechnem, bezporedniem przewiadczeniu, o czem zbioro-

wy rozum ludzki wypowiedzia si w niewtpliwych maksy-

mach, na co zgadza si moralne poczucie wszystkich — to

jest bez wtpienia powszechnie uznan prawd. Dowód
przeto rozumowy przeprowadza si albo 1) przez danie
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suchaczowi naleytego na rzecz pogldu, przez wytuma-
czenie jej natury i wasnoci; np. prawdziwo zdania, e
>kady chrzecijanin moe w swoim staniey witobliwie*,

da si rozumowo wykaza przez wyoenie istoty ycia
witobliwego; albo 2) przez powoanie si na powszeohn
zgod wszystkich ludzi, np. przy udawadnianiu istnienia

Pana Boga; albo 3) przez wykazanie, e zdanie zaoone
opiera si na bezporedniem przewiadczeniu, na gosie su-

mienia, czy wreszcie na jego zgodnoci z naszem moralnem
poczuciem lub z duchow potrzeb czowieka; np. obowi-
zek wdzicznoci za odebrane dobrodziejstwa rozumowo da

si uzasadni przez odwoanie si do wewntrznego poczucia

suchaczów.

Co dotyczy zastosowania dowodów rozumowych
w nauozaniu religijnem, jest ono, obok dowodów z Obja-

wienia, nie tylko dozwolone, lecz nawet bardzo potrzebne

i przez Pismo w. usprawiedliwione. Uywamy dowodów
rozumowych przeciwko niewierzcym, wykazujc
im wiarogodno Objawienia, zgodno tego z rozumem,
potrzeb czowieka aby by pouczony z wysocza; prze-
ciwko bdnowiercom — doprowadzajc drog wnio-

skowania do tego, e albo musz przyj odrzucane przez

si prawdy katolickie, albo zaprze si i tych, jakie dotd
przyznawali; wreszcie ze wzgldu na wierzcych,
nietyle aby w nich wiar obudzi, jak raczej aby dopomóc
im zwalczy pokusy wierze przeciwne, da im janiejsze

poznanie wiary i wywoa zadowolenie std pynce. W cza^

sach zwaszcza dzisiejszych, gdy wszystkie podstawowe
prawdy chrystjanizmu przez nieprzyjació tego bywaj
odrzucane, gdy niewiara zapomoc zych ksiek, czaso-

pism i ulotnych broszur usiuje wtargn nawet do ma-
luczkich, gdy wielu wierzy w to jedynie, co trafia do ich

rozumu — dowody rozumowe s wicej ni potrzeb. Nie

naley ich wszake uywa wycznie, ani ka na pier-

wszem miejscu, taka bowiem praktyka nie byaby zgodn
z charakterem chrystjanizmu jako religji pozytywnej i mo-

gaby da powód do bdnego przekonania, e przyjcie

prawd wiary zawiso od ich zgbienia i uznania przez

rozum.
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c) O dowodach z historji i z dowiadczenia.
Dowodami historycznemi nazywaj si zdarzenia dzie-

jowe, na które mówca powouje si celem uzasadnienia go-
szonej prawdy. S one bowiem rzeczywistem wiadectwem
opatrznego Boga i z tego powodu zawieraj w sobie si
dowodow. Kaznodzieja jednak robi uytek tylko ze zda-

rze wanych, dotyczcych losu spoeczestw, albo ja-

kich wybitnych osobistoci historycznych. Dowody tego ro-

dzaju mog mie zastosowanie tak przy uzasadnianiu
prawd dogmatycznych jak i moralnych; np. spra-

wiedliwo Pana Boga da si udowodni z losów wielu na-

rodów, zwaszcza ydowskiego; konieczno pomocy Boej
do prawdziwego poznania Boga, zarówno jak i do prowa-

dzenia ycia po Boemu, mona atwo wyprowadzi z dzie-

jów pogastwa; moc i niepoyto Kocioa, ustawiczna

w nim obecno Ducha w. da si niezaprzeczenie stwier-

dzi z losów tego Kocioa na ziemi i t. d. Ze wzgldu
na prawdy moralne nic równie bardziej waciwego
nad historj, która jakby dotykalnie wykazuje nastpstwa
pewnych cnót i niegodziwoci.

Dowodom historycznym nader pokrewne s dowody
czerpane z dowiadczenia, a rónica pomidzy temi

obydwoma rodzajami zaley na tem, e historyczne maj za

przedmiot wane zdarzenia dawniejszej przeszoci, czerpane

za z dowiadczenia s wypadkami albo naszego wasnego
ywota, albo wspóczesnych nam ludzi. Dowody z do-

wiadczenia s niezmiernie wanym czynnikiem, zwaszcza
w nauczaniu popularnem, co bowiem czowiek widzi wa-
snemi oczyma, co wasnemi uszyma syszy, co osobistem

pozna dowiadczeniem, co sam rzeczywicie odczuwa, to

jest dla niego rzecz niezawodn. W szczególnoci za do.

wodami z dowiadczenia posugiwa si naley : a) celem

uzasadnienia prawd, przeciwko którym czy rozum, czy

zmysowo suchajcych s uprzedzone. Dosy po-

wszechna to np. rzecz na wiecie rozpust nazywa zwy-

czajn sabostk lub rzecz obojtn; niewiele przeciwko

takiemu twierdzeniu pomagaj dowody z rozumu, albo na-

wet i z Pisma w., natomiast naleyte przedstawienie zgu-
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bnych nastpstw rzeczonego wystpku, jak o tem mówi
dowiadczenie, naocznie dowodzi, e nie moe by czem
bahem lub obojtnem to, co tyle za sob zego sprowadza;
b) w takich wypadkach, gdzie spenianie obowizku uwa-
ane jest za rzecz zbyt trudn albo zgoa niemoebn. I tu

równie przykady z dowiadczenia innych, którzy wicie
dopenili takiej samej powinnoci i w tych samych okoli-

cznociach, s najlepszym dowodem przeciw powyszemu
mniemaniu. Tak wic ju dla niezaprzeczonego ich poytku
kaznodzieja winien uywa dowodów z dowiadczenia, do
czego równie upowania przykad samego Chrystusa Pana,

który da, aby suchajcy Go na samych sDbie zechcieli

dowiadczy Jego nauki, celem przekonania si, azali ona
jest od Boga ; który po swem zmartwychwstaniu dozwoli

ran swoich dotyka; który z dowiadczenia wykazywa
opatrzno, dobro i mio Ojca Niebieskiego (ob. Mat. 6.

26-28; uk. 11, 10-14).

Co za dotyczy uycia dowodów z dowiadczenia czer-

panych, nastpujcych regu trzyma si naley, a) Przed-

miot dowiadczenia ma by prawdziwy i szlachetny, ma
nie obraa moralnego i religijnego uczucia suchaczów. Fa-
szywe, niestwierdzone, nie ze wszystkiem autentyczne, je-

dnostronne dowiadczenia, którym mona przeciwstawia

mnóstwo faktów przeciwnych, lub których przytaczanie

prowadzioby do znajomoci wystpków, dotd suchaczowi

nieznanych, w aden sposób miejsca na kazalnicy mie nie

mog. b) Dowiadczenia, o ile to moliwe, maj by brane

z ycia suchaczów; nie wolno jednak zdradza taje-

mnic, ani wystawia przez to na zniesawienie lub omie-
szenie pewnych osobistoci, c) Jeeli kaznodzieja pragnie

przytoczy jakie zdarzenie z ycia wasnego lub z osobi-
stego pasterskiego dowiadczenia, ma to czynie

z wielk skromnoci i ostronoci, aby si nie sta samo-

chwalc ani nie narazi powagi osobistej. Za przykad pod tym

wzgldem moe suy w. Pawe, gdy w licie do Koryn-

tjan (II, 12, 2) tak pisze o sobie: Znam czowieka
w Chrystusie i t d. Naj wikszej za ogldnoci potrzeba,

chcc korzysta z dowiadczenia nabytego w konfesjonale.
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Mona si na nie powoywa ogólnie i nigdy nie zaznaczy,

e si je ma ze spowiedzi.

d) O dowodach z powagi (ludzkiej).

Przez dowody z powagi ludzkiej rozumiemy powoy-
wanie si na wiadectwa mów uczonych i bogobojnych,

wypowiadane na korzy uzasadnionej przez kaznodziej

prawdy religijnej. Do tej kategorji nale: 1) wiadectwa
Ojców w. i nauczycieli kocielnych, o ile patrzymy na nich

nie jako na wiadków Podania; choby nawet ich wiadec-
two w rzeczach religji byo czysto ludzkie i tak miaoby
bardzo wielkie znaczenie, oparte na ich gbokiej nauce

i niepodejrzanej witobliwoci ycia ; byoby za o tyle

wiksze, ilu ich wicej zgadzaoby si w danym punkcie.

Naley wszake wybiera niezbyt wiele, niedugie
i nietrudne miejsca, lecz krótkie, jdrne, jasne, a prze-

dewszystkiem takie, które, pojte w znaczeniu zamierzonem

przez autora, w istocie dowodz tego, co ma by dowie-

dzione. Naley równie unika powoywania si na jakie

przesadzone zdanie którego z Ojców w., np.: »Ze stu ty-

sicy ludzi, którzy yli bezbonie, ledwie jeden na ou
miertelnem prawdziwie si nawraca i otrzymuje przeba-

czenie grzechów*. Hieronim. 2) Zdania innych witobli-

wych uczonych mów kocielnych np. Tomasza a Kempis,

Franciszka Salezego, Bellarmina. 3) Cytaty i twierdzenia

pisarzów lub autorów wieckich, a tern bardziej zdania he-

retyków, apostatów i niewiernych wymagaj nadzwyczaj

wielkiego umiarkowania; a ju na powadze osób yjcych
opiera si nie godzi. Wiara i moralno chrzecijaska

takich obroców nie potrzebuj (S. Congr. Consist. 2s. VI.

1917, rozdzia III). 4) Wreszcie godzi si niekiedy przez

porównywanie mniema i zasad poganizmu z wyrokami

Ewangelji wykazywa pikno i wznioso nauki Chry-

stusowej, zarówno jak i jej si, zdoln uszczliwi spo-

eczno ludzk.

e) O wartoci i o wyborze dowodów.
Rónorakie s dowody ze wzgldu na ich warto t. j.

na ich si dowodow. Si dowodow objektywnie nazy-
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warny zgodno pomidzy dowodem a prawd dowodzon;
subjektywnie za — pewno, stopie prawdopodobiestwa,
moc przekonania, powzitego skutkiem przedstawionych

dowodów.
Pod wzgldem objektywnym pierwszorzdnego zna-

czenia s t. z w. argumenta demonstrantia t. j. takie dowody,

które bezwzgldnie wykazuj prawd zdania udawadnia-

nego. Tu nale: 1) dowody z powagi Boskiej (z Ob-

jawienia) i niektóre dowody z dowiadczenia, np. tam

gdzie si wprowadza wniosek z rzeczywistoci na
moebno (cud moebny, poniewa rzeczywicie cuda

miay miejsce); 2) te dowody rozumowe, które koniecznie
i oczywicie daj pozna prawd zdania udawadniane-

go, np. musi by w yciu przyszem zapata, poniewa Bóg
jest nieskoczenie sprawiedliwy. — Bardziej podrzdne
miejsce zajmuj t. zw. argumenta eonfirmantia, poniewa one

nie stanowi dowodu zupenie przekonywajcego. Tu na-

le: 1) dowody z ludzkiej powagi i 2) te dowody
z rozumu i dowiadczenia, które daj tylko praw-

dopodobiestwo, co ma miejsce przy wielu dowodach z in-

dukcji i analogji.

Pod wzgldem subjektywnym warto dowodów ocenia

naley, biorc na uwag uzdolnienie, wyksztacenie i ju
nabyte zapatrywania suchaczów. Najwiksz w tym razie

donioso maj te dowody, które przed innemi zdolne s
przekona suchajcych, czyli które najbardziej s przysto-

sowane do ich inteligencji i usposobienia. Dlatego wanie
zawsze naley dobiera argumentów *ad hominem*, to

znaczy, e mówca powinien stawia si na punkcie widze-

nia tych, dla, czy przeciw którym chce przeprowadzi swój

dowód, i takie ma podnosi racje, któreby trafiay do ich

umysu, któreby przez nich uznane byy jako prawdziwe

i suszne. Jeli np. kaznodzieja pragnie swe twierdzenie

oprze na powadze Pisma w. lub na powadze nauczyciel-

skiej Kocioa, to niech wprzód siebie zapyta, czy i jego su-

chacze s równie przewiadczeni o nieomylnoci róde
powyszych, a jeli tak nie jest, winien dla nich uzasadni

ow powag, inaczej niczego nie dokae. Tak samo ma
si rzecz ze wszystkiemi innemi rodzajami dowodów, z ro-
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zumu, historji i t. d. W ogólnoci mówic, dowody ze-

wntrzne — z objawienia, historji i z dowiadczenia — s
dla ludu najodpowiedniejsze i najmocniejsze, podczas gdy
inteligentnych lecz sabych w wierze czstokro raczej do-

wodami wewntrznemi (z rozumu) przekona mona. Dla

mieszanego audytorjum naley uywa argumentów nie tyl-

ko z powagi, lecz i z rozumu, aby zadowolni jednych
i drugich. Zreszt dowody zawsze powinny by dobierane

tak, aeby w oczach wszystkich suchaczów prawda nad-

przyrodzona opieraa si na podstawie nadprzyrodzonej;

strona za przyrodzona tylko wyjtkowo moe przewaa,
nP- gdy mówca >ex professo« rozprawia o zgodnoci rozu-

mu z wiar lub gdy wykazuje prawdziwo religji z jej

rozszerzania si, trwaoci i t. d.

f) O sposobach dowodzenia.

Dla przekonania suchaczów o prawdzie nie wystarczy

samo tylko wyszczególnienie pojedynczych dowodów, lecz

naley je rozwin jasno, rzetelnie, logicznie i wymownie.

a) Przytaczane dowody winny by po pierwsze jasne,

aby suchacz naleycie zrozumia zgodno i wewntrzny
zwizek dowodu z udawadnian prawd. W tym celu po-

trzeba uprzystpni jego umysowi si dowodow przyto-

czonego argumentu, np. przez wytumaczenie lub omówie-

nie przytrudnych tekstów Pisma w., czy Ojców Kocioa.
Dwóch w tej mierze ostatecznoci mówca strzec si po-

winien: szerokiego wykadu kadego z wielu przyta-

czanych tekstów dowodowych i cytowania mnóstwa tekstów

bez rozwinicia choby jednego tekstu. W pierwszym ra-

zie osabi raczej, ni uwydatni si dowodow wielu jasnych

z siebie i zrozumiaych tekstów, w drugim pozbawi podane

dowody istotnego znaczenia, poniewa suchacz nie jest

zdolny zrozumie ich doniosoci. Wogóle najstosowniej

jest przytoczy jeden lub niewiele tekstów dowodowych

z uwzgldnieniem naleytego — w miar potrzeby — ich

rozwinicia. Np.

Mamy w Pimie w. wiadectwa, których uwane rozpa-

trzenie kadego chrzecijanina snadnie przekona o prawdzie Niepo-

kalanego Poczcia N. Marji Panny. Pierwsze takie wiadectwo
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znajdujemy w Starym Zakonie, w ksidze Rodzaju, gdzie Pan Bóg
tak mówi do czarta, który przywiód do grzechu pierwszych, na-

szych rodziców : Poo nieprzyja midzy tob,
a midzy niewiast i miedz y nasieniem twoje m,

a nasieniem jej; ona zetrze gow twoj (r. 3, w.

15). Jest tu m. br., widocznie mowa o Marji, albowiem niema
i nie byo adnej niewiasty, której nasienie zwyciyoby czarta,

prócz Marji. Wszyscy, którzy zwalczaj szatana i pych jego,

i sprawy jego, odnosz zwycistwo nie inaczej, jedno w Imi Je-

zusa Chrystusa i moc Jezusa Chrystusa. Sam te tylko Chrystus

Pan, nikt wicej, moe by nazwany nasieniem niewiasty, a nie

ma, bo nie majc ojca ziemskiego, cudownie moc Ducha w.
poczty zosta w onie Dziewicy. Otó powysze sowa, stosujc

si do Marji, stwierdzaj zarazem prawd o Jej Niepokalanem Po-

czciu: sam Bóg zapowiada w nich nieprzyja midzy Marj
i czartem, i to tak nieprzyja i takie starcie gowy czarta, to

jest taki nad nim triumf, który zupenie wyklucza wszelki grzech

miertelny, a wic i pierworodny. Albowiem kady grzech mier-
telny, a tern bardziej grzech pierworodny jest niewol szatask.
Gdyby Marja cho na chwil podlegaa grzechowi pierworodnemu,

ju na t chwil byaby niewolnic czarta, a wic nie byoby po-

midzy ni a czartem tej zupenej nieprzyjani, o jakiej nas Pan
Bóg zapewnia. Wic zaprawd, aden grzech, ani uczynkowy, ani

pierworodny, nie mia miejsca w Jej niepokalanej duszy.

Inne, anielskie, albo raczej take Boskie wiadectwo tej samej

prawdy mamy w Nowym Zakonie, w Ewangelji w. ukasza,
gdzie anio Gabrjel takiemi sowy wita Najw. Pann: Bd po-

zdrowiona, aski pena, Pan z Tob, bogosa-
wiona Ty midzy niewiastami (r. 1, w. 28). Powie-

dziano tu, i Marja jest pena aski i to bez adnego zastrzeenia

albo ograniczenia; wic jest pena aski w najzupeniejszem zna-

czeniu tego wyrazu; oczywista przeto, i nigdy nie bya bez aski,

nigdy nie bya bez Pana Boga; i nie byo w Jej caem yciu,

a wic od pierwszej chwili Jej Poczcia, ani jednego momentu,
w którymby Marja nie bogosawion, jedno przeklt bya, w któ-

rym by Jej dusza nie zupenie wolna od grzechu, jedno poddana

grzechowi, a przez grzech Czartu bya. Albowiem, gdzie jest

zawsze aska i zjednoczenie z Bogiem od samego pocztku, tam

ju niema i by nie moe adnego grzechu miertelnego, a tem

bardziej ani pierworodnego by nie mogo.

b) Podawane dowody winny by po drugie rzetelne,

czyli prauduwe, to jest winny rzeczywicie dowodzi tego,

czego dowie maj. Tak np. wiersze 26 i 27 Psalmu 17:

»Cum sancto sanctus eris, et cum viro innocente innocens

eris; et cum electo electus eris, et cum perverso perverte-

ri8,« oznaczajce stosunek Boga do czowieka, niewaci-
Wymowa wita. *»
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wie uywane bywaj na poparcie susznego skdind
twierdzenia o wpywie towarzystwa na obyczaje czowieka.

Kaznodzieja przeto ma unika wszelkich mniemanych do-

wodów, bdnych wnioskowa i dlatego nie powinien tek-

stów przekrca, obcina lub te wyrywa ich z caoci

bez adnego wzgldu na znaczenie kontekstu. Przykady,

przytaczane jako zdarzenia rzeczywiste, nie powinny mie
nic wspólnego z wymysem, owszem maj nosi na sobie

cech prawdziwoci tak dalece, iby rozumna krytyka nie

moga ich podda w wtpliwo. Wnosi na kazalnic do-

wody podejrzane, znaczyoby szkodzi witej sprawie, od-

biera zaufanie, ponia religj.

c) Dowodzenie winno by przeprowadzone logicznie,

a. wic albo zapomoc indukcji, albo sylogizmu.

Przez indukcj prowadzi si dowód, jeeli przyta-

czamy kilka niewtpliwych wypadków tego samego gatun-

ku na potwierdzenie dowodzonej tezy. Tego rodzaju do-

wód tem jest mocniejszy, im doskonalsz jest sama in-

dukcja .Np.:

Moc Chrystusowa... w taki sam zupeny sposób dosiga

i ludzi... JedDo sowo Chrystusowe zdolne jest nie tylko poruszy,

ale nawet caym owadn czowiekiem i w jednej chwili go prze-

mieni! Chcemyli na to dowodów?.. Patrzmy, oto na jedno sowo

Zbawiciela rybacy staj si apostoami i tak stanowczo s zdecy-

dowani i za Chrystusem i dla Niego si powici, i bez naj-

mniejszego wahania opuszczaj dom, ojca, rodzin, chudob, aby

towarzyszy Jezusowi, aby nastpnie pomimo trudów, niebezpie-

czestw i przeladowa gosi Jego imi po wszystkim wiecie.

Oto Mateusz celnik siedzi u ca, zatruduiony zajciem, które obfite

przynosio mu zyski. Nadchodzi Jezus, a jedno sowo: Pójd
za mn sprawia, e celnik porzuca swój urzd i pienidze

i staje si naladowc Jezusowym.. Oto Marja Magdalena ley

kajc u stóp Jezusowych, a Pan mówi do niej. Odpuszcza-
j si tobie grzechy i dotychczasowa jawnogrzesznica

staje si odtd wzorem najczystszej mioci Boej i anielskiej

skromnoci. Oto Piotr upada sromotnie, wypierajc si swego

Mistrza. Jedno spojrzenie Chrystusowe, a zaprzaniec na zawsze

powstaje z upadku i ju odtd adna groba, adne niebezpiecze-

stwo skoni go nie moe, aby powtórzy: >Nie znam tego
czowieka!. ..« (Kazanie o wszechmocy Chrystusa Paua,

Homiletyka, tom 1, str. 185).
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Jeeli podajemy na dowód szereg wypadków nie tego

samego, lecz podobnego gatunku, nazywa si to dowodem
przez analogj. Np.:

Ciao nasze, jakoby jakie ziarno rzucone w ziemie., gnije
r

aby w dniu ostatecznym jowsta na podobiestwo kosów, wyra-

stajcych z obumarego nasienia. Rzucisz np. na uprawn rol
ziarno pszenicy: zgnio, lecz z tej zgnilizny wychodzi pikne, zie-

lone dbo, rouie, dostaje kosów, a wkocu ziarna takie same.

Patrz na drzewa: wszystko na zim obumiera, gazie puste, ogo-

ocone z lici i kwiatów; lecz oto nadchodzi wiosna, w martwych
napozór gaziach rusza si ycie, pokazuj si pczki, licie, po-

tem kwiaty, a wkoncu owoce. Patrz na gsienic: gdy nadejdzie

stosowna chwila, kurczy si, osnuwa w swoj przdz i ley
w niej jak gdyby w trumnie, bez ycia, bez ruchu. Lecz oto

po niejakim czasie martwa poczwarka budzi si z tej mierci,

rozrywa trumienk i wychodzi z grobu jako pikny motyl, ju si
nie czoga po ziemi, lecz buja w powietrzu, przelatuje z kwiatka

na kwiatek i poi si sodk, porann ros. Jeeli Bóg te mae,
pf biedniejsze stworzenia wskrzesza do nowego ycia, miaoby
tylko ciao czowieka na zawsze w grobie pozosta i t. d. (Kazanie

o zmartwychwstaniu cia. (Homiletyka t. II, str. 592).

Z powyszego przykadu atwo zauway, e dowody
z analogji sabsze s nierównie od dowodów z indukcji

i od sylogistycznych, std uywa si ich raczej dla wy-

wietlenia rzeczy i zaokrglenia myli, ni dla rzeczywi-

stego przekonania suchacza.

Najzwyczajniejsz form dowodzenia jest sylogizm.
Skada si on z trzech zda: ogólnika, szczególnika i wnio-

sku. Np. >Pewne jest wiadectwo Ewangelji. A e Ewan-
gelja wyranie wiadczy o Bóstwie Chry6tusowem, wic
Bogiem prawdziwym jest Chrystus«. Jednake kaznodzie-

ja nie potrzebuje si krpowa ani porzdkiem, ani liczb

czci sylogizmu. Czsto bowiem widzimy, e w orator-

6kim sposobie mówienia jedno ze zda, nalecych do ca-

oci pomienionej formy rozumowania, bywa przemilczane.

Dzieje to si zazwyczaj z ogólnikiem, jako i bez przyta-

czania dostatecznie znanym. 1

)

d) Nakoniec, co dotyczy odpowiedniego prze-

prowadzenia dowodów, ma ono by wykonane

*) Szczegóow nauk o sylogizmie obacz w podrcznikach Logiki.
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nie w formie szkolnej i suchej, lecz wymownie, prawdziwie
po oratorsku; inaczej kazanie pozbawione bdzie ycia
i ciepa. Bez wtpienia argumentacja zawsze musi mie
za podstaw przepisy logiki, lecz kaznodziei nie wypada
uwydatnia caej jej sztywnoci; owszem, usiowaniem jego
bdzie umiarkowan prostot powiza z odpowiedni
ozdobnoci mowy, pojedyncze czci sylogizmów zaokr-
gli indukcjami, analogjami, przykadami, podobiestwami
i t. d., a cao przez uycie stosownych figur retorycznych
przedstawi jasno, z yciem i naleyt moc. Najstaranniej
za ma unika wszelkiej sztucznoci w dowodzeniach.

Jako przykad po oratorsku rozwinitego sylogizmu
podajemy tu cz pierwsz kazania »0 godnoci macierzy-
stwa Boskiego Marji« (Homiletyka IV, 126): >Bóg podniós
Marj do godnoci Matki swego Syna, który Bogiem jest

prawdziwym, równym Ojcu i dlatego winnimy Jej cze
najgbsz po czci Bogu nalenej<. Zaoenie to jest sylo-

gizmem skróconym, czyli enthymem, a da si wyrazi sy-

logizmem penym w nastpujcy sposób: >Im wiksza go-

dno, tem wiksza cze naley si temu, kto j piastuje.

A e Bóg podniós Marj do godnoci najwyszej, jaka by
moe po godnoci Boga, bo do godnoci matki swego Syna,
który Bogiem jest prawdziwym, równym Ojcu. Wic win-

nimy Marji cze najgbsz po czci Bogu nalenej <.

W rozprawie kazalnej pierwsza cz tego sylogizmu, to

jest ogólnik, uwaa si za pewnik oczywisty, nie potrze-

bujcy dowodzenia. Uzasadnienie szczególnika przeprowa-
dza si w nastpujcy sposób:

Wszystkie dziea Stwórcy staaowi olbrzymi a harmonijny

szereg istot, coraz wyej posunitych w doskonaoci, sobie od Boga
nadanej. Doskonalsze od ziemi, wody, powietrza s metale i kruszce,

z ona ziemi dobywane, pery poawiane w gbinach morza, wiato
przenikajce sfery powietrzne. Wyej ponad te rzeczy w porzdku
natury stoj roliny ze sw zielonoci, zapachem, kwieciem i owo-

cami. Jeszcze wicej doskonaoci da Stwórca jestestwom yjcym
w wodach, w przestrzeniach powietrznych na polach i w lasach.

Lecz o ile wyej ponad to stoi czowiek, przeoony nad inne

dziea rk Boych! Stworzony jest bowiem na obraz Boy i uzdol-

niony do tego, by Stwórc swego zna i miowa; chwa i czci

od niego ukoronowany; anioom podobny, cho niszy od nich,

jako od istot czysto duchowej natury. Wszake i anioowie s
jedni od drugich coraz doskonalsi, jedne chóry wysze od drugich,
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a najwyej postawione s cherubiny i serafiny, obdarzone najja-

niejszem wiatem poznania i najgortszym pomieniem mioci
Boej. Tak to wszystko stworzenie od pyka ziemi do najwyszego
anioa stanowi ca skal coraz peniejszej doskonaoci. Na któ-

rym tedy stopniu postawimy Marj, gdzie przeznaczymy dla Niej

miejsce w tym wietnym, harmonijnym szeregu? Na to pytanie

odpowiedz nam jednozgodoie wszyscy Ojcowie i nauczyciele Ko-
cioa przez usta w. Epifanjusza: »Samego tylko Boga wyjwszy,
Marja wysza jest ponad wszystko, ponad cherubiny i serafiny,

ponad wszystkie wojska niebieskie, wic aden jzyk ani w niebie,

ani na ziemi nie zdoa Jej wysawi, jakby naleao. Tak, bracia

moi, Marja jest ponad wszystko stworzenie! Z Bogiem porównana
Jej wielko, znika wprawdzie nie tylko dlatego, e wobec niesko-
czonego majestatu Stwórcy wszelkie stworzenie jest jakby nie

byo; lecz wszystko co posiada Marja i co moe, nie sobie, lecz

Bogu zawdzicza. Zato w porównaniu do stworze nawet naj-

doskonalszych Jej wielko jest taka, e wobec niej najwysze
anioy nie wicej zoacz, ni gwiazdki malekie, w ciemnociach
nocnych wiecce, wobec jasnych blasków poudniowego soca.
I anioowie, powiada w. Piotr Damian, s w porównauiu z Ni
jakoby nie byli.

Skde, bracia moi, skd ta niewymowna wielko Niepoka-

lanej Dziewicy? Na to pytanie odpowie nam Ewangelja wita
sowy anioa, wyrzeczonemi do Marji : »Duch w. zstpi na Ci,
a moc Najwyszego zami Tobie* (uk. 1, 35). Mamy tu wyraon
przyczyn Jej wielkoci. Duch w. mia zstpi do Niej i bosk
sw moc da Jej podno macierzystwa, tak jednake, i nie

przestaa by dziewic. Bogosawiona midzy niewiastami, wysza
nad wszystkie matki, bo one ju dziewictwa przywileju nie maj

;

wysza nad wszystkie dziewice, bo te wyczone s od powoania
macierzystwa. Ona jedna jedyna jest zarazem matk i dziewic.

Niesychane i niepojte poczenie dwóch rzeczy, które w adnem
innem stworzeniu prócz Niej obok siebie istnie nie mog! Boska

wszechmoc, mdro i dobro ten jeden jedyny uczynia wyjtek
na rzecz Marji ! Nie przez czowieka, lecz przez Boga samego

matk si staa i to za wasnem swem przyzwoleniem. Gdy przeto

Marja w pokorze odpowiada anioowi do Niej posanemu: »Nie-

chaj mi si stanie wedug sowa twegoc, znaczy to, jakby mówia:
niechaj Duch Boy raczy zstpi na mi, abym pocza, a moc
Jego niech zami mi, abym porodzia. Prawdziwie wic tem>

sowy wyraone s zalubiny Boga z Niepokalan Dziewic, nie

w ludzkiem — bro Boe — rozumieniu pojte, lecz susznie dajce

Jej miano Oblubienicy Boga.

I któ jest to dzieci, poczte z Boga w przeczystym y
wocie Marji? Jak kto z ma poczty, czowiekiem jest prawdziwie,

tak znowu, kto ma Boga za Ojca, Synem Boym by musi: »Prze-

to i co si z Ciebie narodzi wite, bdzie nazwano Synem Bo-
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ym«. Bdzie nazwano Synem Boym, bo Nim jest w samej rzeczy,

a jest Nim nie tylko dlatego, e Jego czowieczestwo moc Bosk
zostao utworzone w ywocie przeczystej Dziewicy, z Jej krwi

i ciaa, lecz i dlatego, e to czowieczestwo w sameje chwili

cudownego Poczcia poczyo si w jedn Osob ze Sowem Przed-

wiecznem, które na pocztku byo u Boga i byo Bogiem. Przeto

bogosawiona Dziewica nie tylko jest Oblubienic Ducha w., lecz

nadto— jak J Koció nasz w. od pocztku pozdrawia i pozdra-

wia — prawdziw Matk Boga. Matk Boga jest nie w tern zna-

czeniu, jakoby Syn Jej wzi od Niej swe Bóstwo: tego Mu Marja

da nie moga; lecz e Ten, który si wcieli cudownie w Jej

panieskim ywocie, Bogiem by prawdziwym, przedwiecznie z Ojca

niebieskiego zrodzonym.

Jak wzniose i niepojte to dla nas, bracia moi, tajemnice !

Tego, woa w. Bernard, Tego, który z ona Ojca Przedwiecznego

zrodzony jest, przed którym anioowie ze czci najgbsz oblicze

swoje zasaniaj, Tego piastuje Marja w swych dziewiczych rkach,

mówic do ze wit poufaoci: jeste i moim Synem, z ocam
ci mego porodzia! Ach, najmilsi, jakie nas zdumienie ogarnia,

jeli chcemy mierzy wielko Marji i Jej wyszo ponad wszystkie

inne stworzenia?! O ile cilejszy jest zwizek midzy Bogiem

a stworzeniem, o tyle bez wtpienia wyej stoi stworzenie. A jaki

jest zwizek midzy Bogiem a Marj? Marja — to Oblubienica samego

Boga. Marja — to wybrana z poród wszystkich dziewic, która

pocza z Ducha w.! Marja — to Matka, s*mego Najwyszego,

Matka: spowinowacona jest z Bogiem jako Oblubienica i Matka!

Z wikszeni przeto ni owa ewangeliczna niewiasta zlumieaiern

woa mamy: > Bogosawiony ywot, który Ci nosi i piersi, któ-

re ssa*, bo ona nie wiedziaa jeszcze, e ten ywot pocz z Ducha

w.; nie wiedziaa, te piersi — jak piewa Kodó nasz wity

—

z nieba sw peno miay. O przedziwna Matko-Dziewico, woajmy
ze w. Janem Damasceskim, godnoci ponad wszystko stworzenie

wyniesiona! Z Ciebie Najwyszy Stwórca przyj nasz ludzk

natur, z Twej krwi Jego utworzone jest ciao, Twe piersi Boga

karmiy, Twe usta Jego usta caoway! Co wicej, Bóg, któremu

mocarstwa niebios s posuszne, poddany by Marji! Nad czem si

tu bardziej zdumiewa: czy nad najmiociwszem upokorzeniem si

,

Syna, czy te nad najwzniolejsz godnoci Matki? Ten, który

Bogiem jest, posuszny jest niewiecie — pokora bez przykadu

!

Niewiasta rozkazuje Temu, który Bogiem jest — wielko, nie

majca równej sobie! Kto nie podziwia tej Dziewicy, ten sn nie

wie, jak wielkim jest Bóg wieczny, wszechmocny!

Nastpuje oratoryczne omówienie trzeciej czci sylo-

gizmu t. j. samego wniosku, w ten mianowicie sposób:

Jeli Bóg uczyni Marj tak wielk, chce bez wtpienia, abymy
J odpowiednio czcili. ^Uczyni mi wielkie rzeczy, który mony
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jest i wite Imi Jego... Bogosawion mi zwa bd wszystkie

narody «. Tak piewa Marja w jednym i tym samym hymnie.

I susznie zaprawd. Poniewa Bóg uczyni Jej wielkie rzeczy,

wynoszc J ponad wszystkie stworzenia, naley si Jej cze taka,

jak adnemu innemu stworzeniu i to od wszystkich narodów,

owszem od wszystkich anioów i witych, bo Ona Matk jest

Króla, którego oni dworzanami s i sugami. Dlatego po Imieniu

Jezus, przed którem wszystkie kolana si skaniaj, niemasz bar-

dziej czcigodnego nad Imi Marja. Dlatego tyle wity po caym
okrgu ziemi, tyle otarzów Boga ku uczczeniu tej Dziewicy po-

wznoszonych i powiconych. Dlatego co rok czcimy dni Jej Nie-

pokalanego Poczcia, Narodzenia, Zwiastowania i Wniebowzicia.

Dlatego po trzykro na dzie Koció odgosem dzwonu wzywa nas,

bymy J anielskiemi pozdrawiali sowy i powtarzali z Elbiet
w. owo w nawiedzeniu wyrzeczone przywitanie: »Bogosawiona
Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twegoc. Za-

prawd, jak wiat dugi i szeroki, wszdzie rozbrzmiewa i roz-

brzmiewa bdzie a do koca wieków cze i chwaa Marji, gdzie-

kolwiek Jezus Chrystus jest czczony jako Bóg prawdziwy i Zba-

wiciel wiata. Sam albowiem Koció w.. oblubienica Chrystuso-

wa, filar i utwierdzenie prawdy, kadzie w nasze usta uwielbienie

Marji i nigdy nie przestaje tej Dziewicy i Matce oddawa czci

najwikszej, po czci Bogu nalenej. Koció w. wie, e tym spo-

sobem speoia wol Tego, który uczyni Marji wielkie rzeczy! Jeli

Jezusa czcimy jako soce sprawiedliwoci, które owiecio narody,

mieszkajce w krainie cienia mierci, to Marj czci winnimy
jako jutrzenk zapowiadajc i sprowadzajc to sonce. (Przejcie

do czci drugiej kazania): A czcijmy J caem sercem nie tylkf-

jako Matk Boga, lecz i dlatego, e Ona jest Matk naszego Zbao

wiciela, o czem w drugiej czci.

g) O zbijaniu zarzutów.

Prócz obowizku uzasadniania naleytemi dowodami
prawd wiary, kaznodzieja winien nadto usuwa przeszkody,

tamujce drog do gruntownego przekonania, czyli winien

zbija zarzuty przeciwne prawdzie objawionej.

róda zarzutów i wtpliwoci, wymagajcych odparcia,

bywaj nastpujce: a) nieznajomo nauki wiary i za tem

idce sprzeczne z wiar mniemania, zabobony, religijne

przesdy ; b) przewrotno serca i upór z pychy pochodz-

cy) a wyszukujcy wszelkich urojonych czy rzeczywistych

trudnoci, byle nie dopuci do uznania prawdy; wreszcie

c) sabo woli lub lekkomylno, nie podobajca sobie

w moralnoci ewangelicznej i pobaliwa dla przeciwnych
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jej wykrocze. Std te zbijanie zarzutów nosi bdzie albo
cech dogmatyczn (teoretyczn), albo moraln (praktyczn),
stosownie do tego, czy ich ródem jest rozum przeczcy,
czy serce i wola w ziem zamiowane. Niekiedy te zarzut
moe by uwaany jako pokusa przeciwko prawdzie, spo-

tykana nawet u wierzcych katolików.

Jakie zarzuty zbija? Nie naley sdzi, jakoby kazno-
dzieja obowizany by wszystkie odpiera zarzuty. Powin-
noci jego jest te jedynie uwzgldnia, które 1) s ju su-
chaczom znane lub niezawodnie znane bd, i te, 2) które

dotycz podstawowych zasad chrystjanizmu, jak np. zarzuty

przeciwko potrzebie wyznawania prawdziwej wiary, prze-

ciwko Bóstwu Chrystusa Pana, przeciwko niemiertelnoci

duszy. Z drugiej strony nie mog by przedmiotem publi-

cznego na kazalnicy roztrzsania takie dogmatyczne czy

moralne bdy, o których suchacze dotd nie syszeli i pra-

wdopodobnie póniej take sysze nie bd, i takie, które

albo przekraczaj inteligencj audytorjum, albo dla swej

pytkoci nie wymagaj nawet odparcia.

Sposoby zbijania zarzutów. Mona to czyni albo wprost

albo ubocznie. Zbijanie zarzutów wprost zasadza si na

tem, e kaznodzieja wyranie podnosi bd czy powtpie-

wanie, przeciwne uzasadnianej prawdzie, zastanawia si nad

niem, wnika w jego istot i wykazuje bezpodstawno za-

rzutu i fasz w nim zawarty. W tym celu potrzeba naprzód

pozna ródo, z którego bd jest zaczerpnity, a ju to

samo wskae, jak broni uderzy na przeciwnika. Jeli

podniesiony zarzut ma swoje ródo w obaamuceniu rozu-

mu, mona sobie jego zbicie uatwi przez ujcie go w form
sylogistyczn i zbadanie, w czem ley bd danego sylo-

gizrau. Wówczas pokae si, e wynik albo zupenie, albo

te czciowo jest faszywy, lub e to, co suchacz mógby
przytoczy przeciwko prawdzie na uzasadnienie swego

mniemania, wanie mówi przeciwko niemu, w obronie

prawdy. Zarzut przeto moe by obalony:

a) Przez zaprzeczenie argumentu przytoczonego

przeciwko prawdzie. Tak np. gdyby kto z tekstu: »Pra-

wdziwiem dozna, i si Bóg na osoby nie oglda, ale

w kadym narodzie, kto si Go boi, a czyni sprawiedliwo,
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jest Jemu przyjemnym* (Dz. Ap. 10, 34) chcia wycign
wniosek, e kada religja jest dobra, i e mona wierzy,

w co si komu podoba, byle jedno by uczciwym czowie-

kiem, wanie wnioskowi zaprzeczy naley i okaza,
e zasadza si on na cakowitem niezrozumieniu przytoczo-

nego tekstu i e ów tekst, jaki okolicznoci, wród których

zosta wyrzeczony, mówi wprost przeciwko wolnomylne-
mu frazesowi tegoczesnego indyferentyzmu.

b) Przez odparcie zarzutu. Przykad takiego od-

parcia mamy w Ewangelji w. Mateusza: >Tedy przyst-
pili do Jezusa doktorowie i faryzeuszowie, mówic: Czemu
uczniowie twoi przestpuj ustaw starszych? Albowiem
nie umywaj rku swych, gdy chleb jedz. A on im odpo-

wiadajc, rzek im: Czemu i wy przestpujecie rozkazanie

Boe dla ustawy waszej?* Albowiem i t. d.« — Jeden z ka-

znodziejów tak odpiera zarzut, jakoby Bóg. zbyt trudne

rzeczy nakaza czowiekowi:

A có powiem o trudach zawodu onierskiego, o okropao-

ciach bitew, o niepokojach pieniactwa, o troskach ambicji, o za-

biegach chciwoci, o chorobach, jakie sprowadza rozpusta, o tyrauji

namitnej mioci, o zach, jakie z tego pyn róda, o brzemio-

nach, jakie ona nakada, o zazdroci, jak budzi, o habie, jak
sprowadza, o niebezpieczestwach, na jakie naraa, o bezsennociach,

jakiemi udrcza, o marnotrawstwie bcgactw, jakie rozprasza, o do-

brem imieniu, z jakiego odziera... Ach, modziecy, gdybycie dla

Boga ma bardzo czstk ponosili tego, co cierpicie dla bawana
waszego ciaa, nie tylkobycie si zbawili, lecz wielkimi stalibycie

si witymi (Segneri).

c) Przez odrónienie tego, co jest w zarzucie

prawdziwe, od tego, co faszywe. Skarga tak odrónia
prawdziwe rozumienie od faszywego w twierdzeniu, jako-

by Chrystus lichw upowania:
Jeszcze kto rzec moe: i si lichwie godzi. Bo tu (Mat.

25. Ew. o talentach sugom rozdanych) Pan Bóg o lichw karze, i
Mu jej nie da suga leniwy, cho icizn jego wraca. Grodzi si
lichwi, ale dary duchownemi, z czego nikomu szkody niemasz,

a bliniemu wielki idzie poytek. Gdy ty bdziesz mdry, dzie-

si mdrych Panu Bogu na cze uczynisz; bdc bogaty, sto

ich Panu Bogu na cze ubogacisz: tern szkody nie ma, ale po-

ytek wielki brat twój. Lecz gdy z pienidzy lichw zbierasz,

upisz brata i ywego zabijasz. (Kaz. na dzie w. Mikoaja).
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d) Niekiedy, zwaszcza gdy zarzut przeciwko praw-

dzie ma sw podstaw w wiadectwie ludzkiej powagi,

jego zbicie przeprowadza si w ten sposób, e albo tamto

wiadectwo obala si przez inne, wysze i bardziej

wiarogodne, albo te znaczenie przywiedzionej powagi pod-

daje si w wtpliwo przez zaprzeczenie jej kompetencji

w danej kwestji. Np. Massillon (w homilji na ew. o Sama-

rytance) tak wykazuje, e czowiek wiatowy nie moe si

skary na ciar krzya, bo go nie zna:

Mielibymy prawo powiedzie wam: Popróbujcie naprzód ycia

cnotliwego, zanim na nie utyskiwa zaczniecie. Jelibycie, we
dug wyraenia Ewangelji, rozpoczli budow i nie mogli jej do-

kona — chocia niepomylno przedsiwzicia wam samym
zaiste, czyli, jak mówi Chrystus, waszej niebacznoji, niedosta-

tecznoci uytych przez was rodków naleaoby przypisa —
mielibycie przynajmniej pozór mówienia, i dzieo jest ponad siy

wasze. Lecz me uczynilicie ani kroku dla zbawienia waszego
;

prowadzilicie dotd ycie mikke, rozwize, ycie oddane namit-

nociom, ycie niepoyteczne; wic dlaczego wydajecie sd o rze-

czy, której wcale nie znacie? Mówcie nam o yciu wiatowem,

a wówczas bdziemy was suchali .. "W tern jestecie wytrawnymi

sdziami... Gdy jednak mowa o yciu ehrzecijaskiem, zamilkn
wam trzeba; nie wasza to rzecz rozprawia o jego surowoci, jego

przykrociach; samo tylko dowiadczenie moe tu rozstrzyga. Na-

przód tedy spróbujcie, zerwijcie ze wiatem, wyrzeczcie si wa
szych namitnoci, a potem i dopiero potem powiedzcie nam, czy

jarzmo Chrystusowe tak cikie jest, jak sobie wielu wyobraa.

e) Niekiedy podniesiony przeciwko prawdzie zarzut

da Bi obali albo przez proste i wyrane wska-
zanie, co waciwie si przez niego rozumie, albo przez

zwrócenie uwagi na tkwic w nim sprzeczno
i wynikajce z niego zgubne nastpstwa (deductio ad ab-

surdum). Wykazanie sprzecznoci i bezsensu jakiego

twierdzenia dziaa czstokro nierównie skuteczniej ni
najgruntowniejsze pouczenie, i wielu obaamuconych po-

zornemi racjami faszywego zdania, cofa si wobec std
wypywajcych konsekwencyj, których nie chc, lub o któ-

rych nigdy nie pomyleli. Przykad oratorycznego dopro

wadzenia zarzutu ad absurdum:

Mówisz chrzecijaninie: naco si przyda czstsza spowied

i Komunja w., kiedy i lak w te same ustawicznie wpadasz grze-
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chy! A ja ci odpowiem: wic naco si przyda, e rauo myjesz

twarz i rce, gdy wiesz, e si znowu zabrudzisz, e jutro i po-

jutrze i codzie to samo trzeba bdzie czyni? Naco si przyda,

e czycisz ubranie twoje, gdy jeste przekooany, i ono ci si
wkrótce znowu zaboci i zakurzy? Nierozumnym nazwiesz tego,

ktoby tak wnioskujc, zaprzesta ochdóstwa i ciaa, i odzienia.

Uznaj wic, e i ochdóstwo duszy domaga si po tobie, aby
nie zaniedbywa czstszego przystpowania do sakramentów w.

f) Jeli kaznodzieja ma powody do mniemania, e
powtarzany zarzut nie pochodzi z rzeczywicie bdnego
przekonania, lecz raczej z przewrotnego serca, które prze-

czy prawdzie, poniewa w niej znajduje swoje potpienie

(takiemi s np. wtpliwoci co do istnienia pieka, co do

niemiertelnoci duszy), wówczas niema potrzeby wdawa
si we waciwe zbijanie; natomiast skuteczniejsz bdzie
rzecz zwróci uwag suchaczów na mtne ródo owych
wtpliwoci i dziaa na popraw serca.

Uboczny sposób zbijania zarzutów zaley na grun-

townym wykadzie i uzasadnieniu prawdy, na uwydatnie-

niu jej dobroczynnego wpywu, jaki ona wywiera na cnot
i szczliwo czowieka tak, i suchacz, poznajc istotny

stan rzeczy, atwo pozbywa si uprzedze i wtpliwoci.
Sam bd i powtpiewanie nie bywaj wtedy wyranie po-

ruszane, albo najwyej tak, jakoby byy moebne jedynie

w. ustach nierozsdnego lub uprzedzonego czowieka albo

ignoranta. Ten sposób obalenia zarzutów jest najpewniej-

szy i dlatego bardzo godny polecenia. Zabezpiecza on

suchaczów nie tylko przeciwko temu lub owemu, lecz prze-

ciwko wszystkim moebnym wtpliwociom, dotyczcym
danej prawdy, a przytem nikogo nie wystawia na niebez-

pieczestwo poznania z ust samego nauczyciela prawdy
nieznanych sobie dotd zarzutowi powtpiewa i zapamita-
nia tyche, z zapomnieniem dowodów za prawd, na wielk
szkod swej wiary i zbawienia.

h) O roztropnoci w zbijaniu zarzutów.

Zbijanie bdów wymaga po kaznodziei prawdziwej,

mioci chrzecijask oywionej roztropnoci. Ma tedy

mówca kocielny mie wzgld i na siebie, i na su-
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chaczów swoich, ma nadto wybiera stosowny
czas i odpowiedni w zwalczaniu faszu ton zastosowa.

a) Ze wzgldu na siebie samego, ma unika
wszelkiego pozoru, jakoby mu chodzio jedynie o przepro-

wadzenie wasnego mniemania; niech zatem nie prze-

ciwstawia zarzutowi wasnej swojej powagi. Niech nie cy-

tuje takich zarzutów, do których gruntownego obalenia czy

wasne jego siy, czy czas, jakim rozporzdza, nie wystar-

cz; niechaj sam zarzut nie okae si w wypowiedzeniu
bardziej jasnym i dowodnym ni odpowied na niego; le-

piej jest wcale nie dotyka zarzutu, ni niedostatecznie na

niego odpowiedzie, inaczej bowiem przeciwnik nie tylko

nie wyrzeknie si bdu, lecz owszem, bardziej si w nim
utwierdzi. Niech nie cytuje bdnego pogldu w sposób

sarkastyczny, szyderczy, omieszajcy przeciwników, ponie-

wa nie o to idzie, aby ich zawstydzi, lecz aby prze-

kona. Niechaj nie wypacza ich myli, lecz j wiernie wy-

powie, bo tym tylko sposobem przemówi do ich duszy

i zdoa ich pozyska przez gruntowne zbicie zarzutu.

b) Roztropno nakazuje oszczdza sabych
i razem z kkolem nie wyrywa pszenicy. Niebezpieczn

jest rzecz powstawa przeciwko nieszkodliwym uprzedze-

niom ludu. Nie naley zapomina, e ródem wielu b-
dnych mniema, zabobonnych praktyk i zwyczajów bywa
czstokro rzecz wita lub pobona czynno, nienaleycie

zrozumiana, np. niewaciwe uycie powicanych przed-

miotów, wiconej wody, bezzasadna wiara w nieomyln
skuteczno pewnej modlitwy. Nieodpowiednie zbijanie

zarzutu mogoby w tym razie przynie uszczerbek samej-

e religji. Roztropnoci kierujcy si kaznodzieja ukae
suchaczom, ile jest stosownego i dobrego w ich mniema-

niach i praktykach, pochwali ich gorliwo w przestrzega-

niu i zachowywaniu tyche; z drugiej strony wykae to,

co ma cech bdu i naduycia, aby gorliwo w dobrem

bya dla nich tem bardziej poyteczn i Bogu przyjemn.

c) Co dotyozy czasu, kiedy ma mie miejsce zbija-

nie zarzutu, najstosownej uczyni to wtedy, gdy suchacze

ju s ywo przekonani o prawdzie, bdcej jego przed-

miotem, i gdy jakie uprzedzenie usiuje j odeprze czy
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zaraz, czy w przyszoci. Roztropno pasterska wymaga
uprzedniego oddziaywania, zdolnego tumi w zarodzie

powstajce wród wiernych zgubne mniemania i niechrze-

cijaskie pogldy, a std bacznej uwagi na gówne tyche
róda, któremi s: niedostateczna nauka religji, praktyczny

indyferentyzm, zaniedbywanie suby Boej, suchania ka-

za i nauk, lub mechaniczne tylko uczestniczenie w tyche,

niebezpieczne ksiki, zwaszcza powieci bezbone, lub

przeciwne dobrym obyczajom, antyreligijne czasopisma,

obcowanie z bezbonymi i zepsutymi ludmi, ycie niemo-

ralne. Doduszpasterza-kaznodziei naley róda zego wród
swych owieczek wczenie pozna i tyme gorliwie a roz-

tropnie zapobiega, a w ten sposób bez wtpienia wielu

zarzutom drog zatamuje.

d) Nakoniec jakim ma by sam ton zbijania zarzutu,

zaley to od okolicznoci, t. j. od osób, których bdne
mniemania trzeba prostowa, od wanoci prawdy zacze-

pianej, od miejsca i czasu, w jakim to czyni naley; wic
moe on by agodny, lub nieco surowszy, niekiedy zdra-

dzajcy wite poruszenie i pewne z gorliwoci pynce za-

gniewanie. Nigdy wszake nie wolno dopuszcza si oso-

bistych przeciw komukolwiek wycieczek, albo przemawia
tonem pogardliwym.

ROZDZIA IV.

O rozwiniciu materjau kaznodziejskiego celem

poruszenia serca, czyli o obudzaniu uczu.

1. O potrzebie poruszania serca, czyli obudzania uczu.

Niedosy jest naucza prawdy Boej tak, aby j su-

chacze naleycie poznali i jako tak uznali; naley prócz

tego przedstawi jej donioso, jej zbawcz dla nas sku-

teczno, smutne nastpstwa doczesne i wieczne, pynce
z jej zaniedbania w yciu chrzecijaskiem; w ten bowiem

dopiero sposób mona poruszy serce i obudzi takie

w suchajcych uczucia, któreby pocigny za sob wol

i poprowadziy do odmiany i uwicenia ycia. Powody,
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dla których kaznodzieja winien dziaa na uczucie swego
audytorjum, s nastpujce: 1) i uczucie czowieka, jak

wszystkie inne jego wadze, ma by uwicone; uwica
si za przez poznanie i posiadanie prawdy i dobra, znuj-

dujo w nich jednoczenie pociech i szczliwo, która

jest przeznaczeniem istoty rozumnej; 2) od poruszenia

serca najczciej zaley poruszenie i uwicenie woli, która

zapomoc uczucia t. j. zapomoc mioci zdolna jest sku-

tecznie a mocno skoni si do prawdziwego dobra i za-

pomoc obrzydzenia odwróci si od prawdziwego za;
zdolna jest szuka pierwszego, a ucieka od drugiego;

3) od poruszenia serca zaley i uwicenie umysu, albo-

wiem mio prawdy usposabia rozum, e szuka jej chtnie
i atwiej j uznaje. Z tego powodu obudzanie uczucia jest

jednoczenie take rodkiem obudzania i utrzymywania
uwagi suchaczów, atwiejszego ich przekonania i gbsze-
go zapisania w ich pamici goszonej prawdy.

Zreszt niezawsze w jednakowej mierze zachodzi po-

trzeba obudzania uczu ; zaley to od zamiaru, jaki sobie

kaznodzieja zaoy, i od usposobienia suchaczów. Jeli

celem mówcy jest pobudzi wiernych do obrzydzenia grzechu

do bojani sdów Boych, do pokuty, do skruchy, jeli za-

mierza pocieszy, wla otuch w serca i t. d., wówczas bez

wtpienia mocniej winien dziaa na uczucie; przeciwnie

za postpi, jeli chce przedewszystkiem pouczy, wyjani,
przekona, jak to si dzieje w kazaniach dogmatycznych,

homiljach, naukach katechizmowych. Równie wikszy po-

oy nacisk na poruszenie serca, jeli audytorjum znane

jest ze swej obojtnoci i nieczuoci na dobra wysze,
nadprzyrodzone; jeli uczucie suchaczów jest zbyt sabe,

aby mogo pobudzi wol do dziaania; jeli jest nienale-

ycie skierowane np. do niewolniczej bojani Boga, do za-

rozumiaej, grzesznej ufnoci, do rozpaczy, albo wreszcie do
mioci wygód, zmysowych rozkoszy, dóbr doczesnych, za-

szczytów i sawy tego wiata.

2. O rodzajach poruszanych na kazalnicy uczu.

Wszystkie uczucia, ze wzgldu na ich natur, mona
podzieli na przyjemne i nieprzyjemne. Do uczu przy-
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jemnych, jakie kaznodzieja, stosownie do okolicznoci, moe
i powinien albo obudza, albo zwalcza w sercach sucha-

czów, nale uczucia radoci, nadziei, czci i mioci.

a) Uczucie radoci bywa wywoywane przez mocne i y-
we przedstawienie obecnego dobra, o którego posiada-

niu mówi nam wasna wiadomo. Kaznodzieja ma obu-

dza w audytorjum wit jedynie rado, np. z poznania

i posiadania skarbu prawdziwej wiary, wesele z Narodze-

nia Paskiego, z Jego zmartwychwstania i wniebowstpie-

nia, z zaoenia Kocioa, który nas do nieba prowadzi,

z dobrodziejstwa odpuszczenia grzechów i t. d. Przeciwnie

za, rado, majc swe ródo w zadowoleniu pychy, mi-

oci wasnej, lub zmysowoci, winien poskramia i zwal-

cza.

b) Uczucie nadziei powstaje z wyobraenia dobra

przyszego, którego osignicie jest pewne albo praw-

dopodobne. Konieczn jest rzecz obudzanie i umacnianie

tego uczucia, o ile ono dotyczy odpuszczenia grzechów,

aski i pomocy Boej, osignicia wiecznego zbawienia i t.d;

z drugiej strony zbytni nadziej, zaufanie wasnym siom,

pokadanie caej ufnoci w stworzeniach naley osabia
i do porzdku doprowadza.

e) Uczucie czci ma swe ródo w rozwaaniu tego, co

pikne, cenne i doskonae; o ile skierowane jest do osób,

nazywa si powaaniem, szacunkiem; w najwy*
szym za stopniu, gdy si odnosi do Boga, jako do Istoty

najdoskonalszej, nosi miano uwielbienia. Uczucie to

winno by przedewszystkiem obudzane i pielgnowane,

o ile ma za przedmiot Boga i rzeczy Boe, cnot, csoby

cnotliwe; naley je wszake zwalcza, osabia i trzyma
w Daleytych karbach, ilekro nieporzdnie skania si do

przedmiotów, majcych wzgldn jedynie warto, jak do

sawy, znaczenia, do dóbr doczesnych, i tern samem staje

na przeszkodzie do prawdziwego uwicenia.
a) Uczucie mioci, cile biorc, moe dotyczy jedynie

istot rozumnych, bywa jednak skierowywane i do rzeczy*

a powstaje z zauwaenia tego, co nam si podoba w jakiej

osobie lub rzeczy, albo z rozwaania dobrodziejstw od

kogo otrzymanych. Mio ku Bogu jest najwysz mio-
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ci i regu, wedug której wszelka inna mio ma by
czy obudzan i pielgnowan, czy te zwalczan lub miar-

kowan. Bóg albowiem jest dobrem najwyszem, Jemu
przeto naley si mio najwysza. On jest ródem
i sprawc wszelkiego dobra; wszelkie dobro, jakie jest

w stworzeniach i przez jakie stworzenia s godne mioci,

od Boga pochodzi i jest jedynie wypywem mioci Pana
Boga. Wszelkie zatem stworzone dobro naley miowa
nie wycznie dla niego Bamego, lecz dla Boga. przez

wzgld na Boga. Wszelk mio, przeciwn mioci Boej,

np. samolubstwo, mio zmysow, naley zwalcza ; wszel-

k mio, pomnaajc mio Pana Boga, np. mio rze-

czy duchowych, mio mdroci, cnoty , naley pielgnowa
i umacnia; wszelk mio rzeczy doczesnych, np. dostat-

ków, czci, zdrowia, ycia, naley miarkowa, aby zupenie

zaleaa od mioci Pana Boga tak, by odrzucaa wszystko,

cokolwiek przeszkadza mioci Boej. Najwzniolejsze to

zadanie kaznodziei — obudza mio ku Bogu, utwierdza

jej panowanie w sercach ludzkich i zarazem wykazywa,
e w niej zamyka si mio prawdy, cnoty i wiecznej

szczliwoci.
Uczucia nieprzyjemne, które mówca kocielny winien

w suchaczach obudza, pielgnowa, alboli te zwalcza,

osabia, czy wreszcie miarkowa, s: smutek, zawstydze-

nie, al boja, rozpacz, pogarda, nienawi i wspóczucie.

a) Uczucia smutku, zaicslydtenia i ialu zale na ywej
przykroci z powodu za, które obecnie dotyka. S one

nader pomocne w zwalczaniu za moralnego i z tego wzgldu
naley je z wszelk troskliwoci obudza i utrzymywa,
byle tylko wypyway ze wiadomoci zaniedbanego obo-

wizku, utraconej aski Boej i t. d. Zwalcza natomiast

lub miarkowa trzeba nieporzdny smutek z utraty dóbr

doczesnych, z pomylnoci bliniego, z faszywego wstydu

i t d.

b) Uczucie bojani jest obaw za grocego. Boja
Boska, wynikajca z rozwaania sprawiedliwoci Boga,

boja sdów Boych, wiecznego potpienia, grzechu, nie-

bezpieczestwa utraty nieba, — uczucia to chwalebne i do

zbawienia potrzebne, trzeba je zatem wznieca i utrzymywa
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w sercach. Przeciwnie, boja ludzk, jako motyw dziaa-

nia, naley zwalcza ustawicznie i wszelkiemi siami.

c) Uczucie rozpaczy jest gwatownym smutkiem, po-
czonym z zatrat wszelkiej nadziei osignicia dobra, lub

uniknicia za grocego. O ile jest ono równoznaczne
z przewiadczeniem o niemoebnoci poznania prawd wiary

samym rozumem ludzkim, lub osignicia witooi was-
nemi siami, albo dojcia do prawdziwego szczcia przez

uywanie samych tylko dóbr doczesnych, o tyle bywa po-

danem. Natomiast rozpacz o miosierdziu Boem jest

grzechem cikim przeciwko Duchowi w.
d) Uczucie pogardy ma swe ródo w rozwaaniu tego,

co jest w przedmiocie niedoskonae, pode, nikczemne ; uczu-

cie za gniewu i nienawici powstaje zazwyczaj skutkiem

wyrzdzonej krzywdy. Uczucia te kaznodzieja moe obu-

dza tylko przeciw grzechowi, który jest w samej rzeczy

nikczemnoci i brzydot, który wyrzdza czowiekowi naj-

cisz krzywd. Poza tem naley je zwalcza i tumi
w sercach suchaczów.

e) Nakoniec wspóczucie rodzi si z brania udziau
w cierpieniach bliniego, std obudzanie go w suchaczach

nader wielkiej jest wagi tam, gdzie idzie o okazanie w czy-

nach mioci ku wspóblinim.

3 O warunkach i sposobach obudzania uczu.

Nieodzownym warunkiem obudzenia uczucia czyli

poruszenia serca suchaczów jest uczucie samego kazno-

dziei. Jako zasadnicz regu postawi tu naley, e kto
chce innych poruszy, sam ma czu gboko.
Kto za sam czuje gboko, zawsze innych
poruszy zdoa. Z tego wzgldu kaznodzieja winien

pracowa nad wyrobieniem wasnego uczucia, a to miano-

wicie przez modlitw, rozmylanie o prawdach Boych
i urzdzenie wedug nich caego swego ycia. Niech jego

serce plonie yw wiar, czci i uwielbieniem Pana Boga
pragnieniem zbawiania du3z, witem uczuciem gorcej na-

dewszystko mioci Boej. Niech z powyszemi cnotami

poczy wielk czysto serca, aby je uzdolni do przyjcia

niebieskiego namaszczenia, jakie Duch w. daje kaznodzie-

Wytnowa wita. 5
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jom wedug serca Boego, aby mogli powtórzy z aposto-

em: fEwangelja nasza nie bya do was tylko w mowie,

ale i w mocy i w Duchu witym i w zupenoci wielkiej «•

(1 Tes. 1, 5).

Co za dotyczy bliej sposobu, zapomoc którego

mówca duchowny ma dziaa na uczucie suchaczów, to

(odpowiednio do psychologicznych prawide powstawania

uczu) zaley on w ogólnoci na tern, e przedmioty (ze

czy dobre), przeciwko lub gwoli którym ma by poruszone

uczucie, przedstawiaj si obecnemu audytorjum w swej

nikczemnoci, brzydocie, zoci i t. d., lub te przeciwnie,

w swej dobroci, piknoci, prawdzie, wielkoci i t. d., w swej

doniosoci i wpywie na szczcie lub nieszczcie sucha-

jcych, w swej cenie i uytecznoci dla ich dobra. Ponie-

wa wszake niewszyscy suchacze maj jednakie usposo-

bienie, i poniewa niewszystkie uczucia dadz si obudzi

jednemi i temi samemi sposobami, wic do kaznodziei na-

ley wynale i obra odpowiednie drogi, aby trafi do

wszystkich serc, wszystkie poruszy, umocni w nich uczu-

cia dobre, a zwalczy lub osabi uczucia ze i niepo-

rzdne.
Ma tedy mówca kocielny pamita, e uczucia od-

powiednie s naturze wyobrae, uytych do ich

wywoania. A poniewa w nauczaniu religijnem naley

obudza jedynie religijne uczucia, albo te uczucia mniej

szlachetne podnosi do wysokoci religijnych, wic do ta-

kiego celu przedewszystkiem uywa naley wyobrae
religijnych. Wybór za owych wyobrae religijnych

w wypadkach konkretnych zalee bdzie od szczegól-

nych wasnoci poruszanych uczu. Tak np. celem

obudzenia w suchajcych religijnego uczucia bojani Bo-

ej naley przedstawi nieskoczon doskonao Pana

Boga, Jego nieskoczony majestat, potg i sprawiedliwo

w wynagradzaniu i karaniu. Celem obudzenia moralnego

uczucia mioci siebie samych i podniesienia go do rzdu
uczu religijnych naley przedstawi wiernym wysok ich

godno, e s na obraz Boy stworzeni, e s dziemi

Boga, powoanemi do podobiestwa z Nim i do wspódzie-

dziczenia w Jego królestwie, e sam Jednorodzony Syn
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Ojca Niebieskiego sta si czowiekiem dla ich zbawienia,

e s Jego brami, kocioami Ducha w., przedmiotem czu-

ej troskliwoci Pana Boga, e si znajduj pod opiek
Jego witych, anioów i t. d.

Ma dalej kaznodzieja pamita, e wyobraenia
przeze uyte celem poruszenia zamierzonych uczu win-
ny by w odpowiedni sposób przedstawione
i rozwinite, aby w samej rzeczy zdolne byy takie

wanie uczucia obudzi. Nie wystarczy przeto w suchych

sowach przedstawi dobro czy zo, dla lub przeciw które-

mu pragniemy poruszy uczucie; potrzeba nadto zapomoc
wykadu, objanienia, uzmysowienia i innych rodków reto-

rycznych jasno i dobitnie, wyranie i ywo, prawdziwie

i gruntownie przedstawi, jak wane i konieczne, jak po-

yteczne i zbawienne, jak pikne i pocigajce jest dobro,

dla którego chcemy zniewoli serce suchacza; albo prze-

ciwnie, jak bezecne, jak szkodliwe i zgubne, jak wielkie

jest to zo, od którego pragniemy go odwie. Aby np.

obudzi w audytorjum uczucie radoci z Narodzin Syna
Boego, niedosy jest powiedzie: >Radujcie si! Narodze-

nie Syna Boego jest jedn z najwikszych spraw mioci
Boga ku nam ludziom*. Naley tu jeszcze jasno i praw-

dziwie, odpowiednio do okolicznoci przedstawi poszcze-

gólne aski i dobrodziejstwa, jakie przez tajemnice Wciele-

nia i Narodzenia dostay si nam w udziale.

Ma jeszcze mówca kocielny pamita o tern, aby w spo

sobie przedstawienia rzeczy uwydatnia si odpowie-
dni ton, ani obliczony sztucznie na poruszenie suchaczów,

ani te stojcy na przeszkodzie temu poruszeniu. W tym

celu naley z jednej strony unika wszelkich myli i wy-

rae niestosownych, paskich i niesmacznych, nieodpowie-

dnich obrazów i porówna, sposobów mówienia i przysów
gminnych, pospolitych, albo artobliwych i dowcipnych,

z drugiej za — zbyt kwiecistego stylu, przesodzonych

frazesów, wszystkiego co sztuczne, przesadzone (zwaszcza,

gdy si chce do gbi przej serce suchacza), wszelkich

gorzkich wyrzutów, obraliwych wybuchów i t. d. Nato-

miast potrzeba myli wyraa tak, jak je serce zwyko wy-

powiada. Kaznodzieja ma mówi jzykiem uczucia,
5*
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jeli chce porusza serca. Mowa serca ma w sobie przy-

rodzon serdeczno; sztuk jej nie nabdzie, suchacz

j zrozumie, gdy co z serca wychodzi, trafia równie do
serca. Mowa serca pociga, ma bowiem na myli zaw-
sze i bezporednio suchajce otoczenie, niem jest zajta
tak, i kady sdzi, e kaznodzieja mówi tylko do niego.

Mowa serca jest ywa, bogata w obrazy, przenonie, fi-

gury. Z mow serca ma si zgadza i sposób mówie-
nia i caa postawa gosiciela prawdy i cnoty. Uczucie

winno si wyraa w tonie jego gosu, janie z jego oczu,

uzewntrznia si w jego gestach i uoeniu, zniewala sw
szczeroci i naturalnoci, gdy na tern, co sztuczne i wy-

muszone, suchacz atwo si pozna, przed faszywem uczu-

ciem serce swe zamknie i nawet dla samej prawdy gotów
uczyni je niedostpnem. Niech przeto mowa i uoenie
kaznodziei bdzie prawdziwem i witem wyraeniem jego

wewntrznych uczu i zarazem dzielnoci prawd Boych,
których jest nauczycielem.

Poza gównym warunkiem, e kto chce obudzi w in-

nych uczucie, ma sam niem by przejty, naley jeszcze

zna prawida kierowania wywoanemi uczu-
ciami; inaczej bowiem, zamiast dopomaga kaznodziei,

psuyby one raczej jego prac i w mniejszej lub wikszej

mierze udaremniayby jej zadanie. Zatem 1) do ywszego
uczucia kaznodzieja ma doprowadza stopniowo, przez od-

powiedni wykad, uzasadnienie, podanie pobudek, aby ono

byo nastpstwem rzeczy powiedzianych. Ktoby np. na po-

cztku mowy, bez przygotowania suchacza rzuci si znie-

nacka do wywoania mocnych porusze, nie tylko nie zro-

biby wraenia, lecz mógby atwo wywoa skutek wrcz
przeciwny zamierzonemu. — 2) Wywoane uczucie naley
wytrzyma i nagle go nie porzuca, inaczej suchacz dozna

przykrego wraenia, poczuje si zawiedzionym i co za tern

idzie, poruszenie nie sprawi podanego dla celów kazno-

dziejskich owoou. — 3) Z drugiej strony nie przedua
porusze zbytnio, poza naturaln miar ich trwania. By-

oby to rzeoz nienaturaln i nieskuteczn: nienaturaln,

poniewa sam mówca sztucznieby si pobudza do takiego

przeduania, oraz niepotrzebnie i bezpoytecznieby si na
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nie wysila; nieskuteczn, poniewa adne mocniejsze uczu-

cie dugo trwa nie moe, gdy serce suchacza nie podoa
nazbyt przeciganemu i z umysu podniecanemu poruszeniu.

ROZDZIA V.

O rozwiniciu materjau kaznodziejskiego celem
poruszenia woli, czyli o owocnoci kaznodziej-

skiego nauczania.

1. O potrzebie owocnego nauczania.

Owocnoci nazywa si taka wasno kaznodziejskiego

nauczania, przez któr Boska prawda zdolna jest dziaa
skutecznie na wol i ycie suchacza i przez to sprawi
jego uwicenie. Owocno zatem nauczania ma na celu

uwicenie woli ludzkiej t. j. urobienie jej wedug woli

Pana Boga, albo zgod woli ludzkiej z poznan prawd
wiary w.

Tak gosi sowo Boe, aby ono uwicio wol i ycie
czowieka, rzecz to nieodzowna, albowiem uwicenie su-
chaczów jest ostatecznym celem powoania kaznodziejskiego,

i wito ma by zadaniem kadego czowieka. >Sancti-

fica eos in reritate, sermo tuus veritas est« (Joan. 17, 17).

»Haec est yoluntas Dei, sanctificatio vestra« (1 Thess. 4, 3).

Do tego za uwicenia niedosy jest zna prawd i uzna
j t. j. niedosy jest wiedzie i wierzy, owszem niedosy
jest przemijajcych porusze serca: potrzeba nadto ycia
wedug wiary, czyli staego zjednania woli dla nakazów
wiary, gdy wtedy dopiero prawda Boa zdoa uwici
caego czowieka, wszystkie wadze jego duszy,

nie sam tylko rozum i uczucie.

Ze wzgldu na suchaczów owocne przedstawienie

prawdy zaley przedewszystkiem od ich stanu moralnego,

który ma by dla kaznodziei wskazówk, jakie praktyczne

prawdy (obowizki), jakie praktyczne strony prawd teore-

tycznych i do jakiego stopnia uwydatni powinien. Gówne
stany moralne (majce równie wiele stopniowa) s nast-

pujce: 1) stan grzechu, to jest woli odwróconej od Boga,

uwikanej w grzechy miertelne; 2) stan sprawiedliwoci t.j.
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dobrej, Bogu poddanej woli, która jednak jeszcze woln nie

jest od grzechów powszednich; 3) stan doskonaoci t. j.

woli witej, speniajcej cnoty w stopniu heroicznym i co-

raz bardziej wyzwalajcej si od przewinie lekkich i od

niedoskonaoci. Przeto ze wzgldu na suchaczów owocne

przedstawienie prawdy jest najbardziej potrzebne
dla grzeszników, aby ich nawróci i podwign do

stopnia sprawiedliwoci; jest dalej potrzebne dla sa-
bych, aby ich utrzyma i umocni w stanie sprawiedli-

woci, ustrzec od niebezpieczestw, grocych cnocie, i od

upadków, zwaszcza w grzechy cikie. Lecz do kazno-

dziei naley i sprawiedliwych, take podnosi do stanu

prawdziwej doskonaoci, i doskonaych utrzymywa w niej

i umacnia. Z drugiej strony szkodliw jest rzecz usta-

wiczne moralizowanie, uwzgldnianie zawsze jednego tylko

stanu duchowego, lub pewnych cnót i grzechów z pomi-

niciem innych, których omawianie z ambony równie, albo

i bardziej jest potrzebne; przez to bowiem na drugi plan

zeszyby inne cele kaznodziejskiego nauczania, a w sucha-

czach wyrodziaby si ckliwo i uprzykrzenie.

2 O sposobach i rodkach do poruszenia woli

Dwojak drog ma przed sob kaznodzieja, pragncy
uwici wol suchaczów t. j. usiujcy sprawi, aby su-

chacze poznan i uznan, przyjt i ocenion prawd Bo
w czyn i w ycie wprowadzili. Pierwsza droga — wska-

zanie odpowiednich do tego pobudek i rodków, druga —
usunicie przeszkód do skutecznego poruszenia woli.

Pobudkami nazywaj si wyobraenia, zdolne wywo-
a mocne postanowienie urzdzenia ycia wedle tego, co

suchacz jako prawdziwe i obowizujce pozna, uzna i oce-

ni. Pobudki mog by albo przygotowawcze, albo wa-
ciwe, albo przykady poruszajce.

A. Przygotowawcze pobudki s te, które wprawdzie

jeszcze woli nie skaniaj, jednak toruj drog pobudkom
waciwym. Jeli wola ma si sta wraliw na pobudki

waciwe, naley przedewszystkiem wznieci w umyle su-

chacza otuch, e wskazane dobro moebne jest do spe-

nienia. Ktoby bowiem jeszcze wtpi, czy moebnem jest
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wykonanie powzitych postanowie, ten pewno nie uczyni

postpu w cnocie. Naley wic obudzi w suchaczach po-

trzebn do tego ufno i mstwo, mianowicie przez wska-

zanie, jak wiele moe silna wola, jak niezawodn jest po-

moc Boga, który ask swoj obudz i wspiera usiowania
Judzkie; jak wreszcie pouczajc w tej mierze zacht sta-

nowi wielkie wzory przeszoci i teraniejszoci.

B. Waciwe pobudki s te, które wprost atakuj wol
i wywouj skuteczne postanowienie spenienia tego, co

rozum uzna jako obowizek. Wszystko, co ma chrzecijanin

czyni i do czego go kaznodzieja skoni powinien, zawar
Chrystus w przykazaniu mioci: a) Bdziesz miowa Pana
Boga twego nadewazystko, b) a bliniego twego c) jako sie-

bie samego (uk. 10, 27). Przeto usiowaniem kaznodzie

bdzie obudza w suchaczach mio ku Bogu, ku blinim
i ku nim samym i spoytkowa j jako motyw do poru-

szenia woli; sama bowiem mio ostatecznie porusza wol:
co czowiek miuje, tego poda, do tego dy, to czyni;

a poniewa mio ze wzgldu na swój przedmiot jest tro-

jak, wic i pobudki waciwe do poruszania woli s tro-

jakie: prawdziwa mio Boga, prawdziwa mio bliniego

i prawdziwa mio siebie samego; w tej trojakiej mioci
wszystkie inne pobudki maj swe ródo. /. Celem poru-

szenia woli suchaczów do mioci ku Bogu kaznodzieja

ma im przedstawi, czem jest Bóg dla wszechwiata, dla

czowieka, dla siebie samego. 1) Dla wiata jest Stwórc,
dawc bytu i ycia wszystkiemu, co istnieje; jest zacho-

wawc, Panem najwyszym tak wiata caego, jak w szcze-

gólnoci czowieka. 2) Dla czowieka jest Ojcem, Przyja-

cielem, Zakonodawc, Sdzi, nagrod wiekuist. Zwasz-
cza naley akcentowa, co Bóg dla czowieka uczyni i jesz-

cze czyni: da mu ycie duchowe i cielesne i utrzymuje je

w nim codzie, co moment ; da mu Syna swego. We wcie-

leniu, yciu, mce, mierci i uwielbieniu Zbawiciela posiada

mówca kocielny niewyczerpany skarb niewymownie moc-

nych i czuych pobudek; da mu Ducha w. i Koció,
a w Kociele aski przeobfite, wit Ofiar, N. Sakrament
i t. d. ; — da mu Marj i witych na wzór i za ordo-
wników, da anioy swoje za stróów i opiekunów; dat
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przyczyn niebian i mody wiernych yjcych ku pomocy
zmarych, spacajcych dugi grzechowe w czycu; przy-
obieca chwalebne zmartwychwstanie i wieczno bogo-
sawion. Róne owe pobudki Koció podaje i przypo-
mina stosownie do czasu i uroczystoci, aby kaznodzieja
robi z nich uytek celem uwicania wiernych. 3) Ze
wzgldu na siebie samego Bóg jest Istot najdoskonalsz,
sam dobroci i mioci, niema przeto nic pikniejszego
i podniolejszego nad spenianie woli Tego, który jest Do-
brem najwyszem. Do tego samego celu t. j. do skonie-
nia woli ku dobremu, a odwrócenia jej od zego, kazno-
dzieja wyzyska równie i moralny popd, pocigajcy
do poznanego dobra, a odpychajcy od poznanego za,
uwiadomi suchaczom ów gos wewntrzny, przez samego
Stwórc w serce czowieka wlany, i obudzi w nich powin-
no suchania go i posuszestwa dla niego. Z ca tedy

stanowczoci gosiciel sowa Boego, co dobrem jest, do-

•brem nazywa, a co ze, zem i niegodziwem mianowa b-
dzie; powoa si na gos sumienia suchaczów, na wiado-
mo ich ludzkiej, owszem chrzecijaskiej godnoci, na
zdanie ludzi witobliwych, mdrych i powanych; przed-

stawi to, co pikne, szlachetne i wielkie w barwach ywych
i piknych, co ze, nikczemne i t d. w caej brzydocie

i przewrotnoci; doprowadzi wreszcie do tego, aby wierni

wasn wol zdecydowali si sign po nakrelon im
pikno cnoty i obrzydzili przedstawion sobie zo grze-

chu. — II. Dla poruszenia woli suchaczów do prawdziwej
mioci bliniego opowiadacz prawdy Boej winien obudzi
w nich wrodzony kademu czowiekowi popd altruistyczny,

bdcy ródem yczliwoci, wspóczucia, wspóradoci
i wdzicznoci. W tym celu niechaj w miar potrzeby

1) tak nakreli pooenie bliniego, aby je suchacze od-

czuli jak swoje wasne, 2) niech okae, jako wszyscy po-

trzebujemy wspóczucia i pomocy innych; 3) niech przed-

stawi, jak pikn, wit i owocn jest yczliwo wzajemna,

a przeciwnie, jakie s nastpstwa nieczuej obojtnoci
wzgldem blinich; 4) niech nie przestaje wskazywa na

chrzecijaskie przykazanie mioci, którego wypenianie
jest cech prawdziwego chrzecijanina, na wspaniae obiet-
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nice do niego przywizane i na cikie kary, zapowiedziane

na tych, co grzesz brakiem mioci. — 77/. Wreszcie ka-

znodzieja katolicki moe i powinien do poruszenia woli

zuytkowa dobrze zrozumian mio wasn suchaczów.
W tym celu ukae nastpstwa dobrego i zego i doczesne,

i wieczne zapomoc rónorakich, a odpowiednich pobudek.
Powoywa si na doczesne nastpstwa postpowania ludz-

kiego, jako na motywy skaniajce lub odwodzce, wolno

jest gosicielowi prawdy Boej, jednak winien je zawsze
ocenia ze stanowiska nadprzyrodzonego i w odniesieniu

do Boga. W ten sposób utrzyma zdaa od suchaczów
wszelkie samolubne, czysto ziemskie powody. Co dotyczy

nastpstw czynów ludzkich dla wiecznoci, najstosowniej-

sz jest rzecz uywa jako pobudek rzeczy ostatecz-
nych czowieka; te bowiem naogó bardziej ni inne

motywy zdolne s poruszy i przerazi zbawiennie wol,
odwie j od zego i skoni do dobrego. Wiele tu za-

ley na tem, aby tak dobre jak ze skutki czynów przed-

stawi w barwach ywych, jednak nieprzesadzonych, aby

suchacze powizan z posuszestwem woli Boej szcz-

liwo, czy te nieszczcie wasne nie tylko zrozumieli,

lecz zarazem jakoby oczyma ogldali i dotykali rkoma.
C. Trzeci wreszcie kategorj pobudek stanowi przy-

kady poruszajce. Maj one wielki wpyw na wol, wedug
powszechnie znanego wyraenia: exempla trahunt. Jedne

z nich, zachcajce, okazuj moliwo spenienia obo-

wizku, obudzajch do naladowania, dodaj odwagi do

wytrwaoci; inne — odstraszajce — wykazuj smutne

nastpstwa zych czynów, su ku przestrodze, pobudzaj
do czuwania, rodz obrzydzenie nawet maych uchybie,

tak atwo prowadzcych (jak to z przykadu powinno by
widoczne) do cikich wystpków.

Co dotyczy uycia poruszajcych przykadów, nast-

pujcych regu trzyma si naley: 1) wszystkie przykady

maj by dostosowane do wieku, stanu, pooenia, wykszta-

cenia i wyobrae suchaczów, albowiem zdarzenia, doty-

czce osób naszego wieku i powoania, brane z ycia tych,

którzy w podobnych co i my warunkach si znajdowa',

daleko gbsze na nas wywieraj wraenie, gdy s nam
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blisze i dlatego ywiej do nas przemawiaj. 2) Przykady
zachcajce winny, o ile moebna, by brane z ycia

takich osób (witych), które s bardziej znane suchaczom

i bardziej przez nich szanowane i miowane. Ich ycie

i czyny maj by ukazywane z prawd, bez adnej prze-

sady, aby zna byo skuteczno aski Boej, lecz zarazem

i gorliwe ich z ask wspódziaanie i ustawiczne krok za

krokiem, nie bez wytrwaych walk i cigych wysile po-

stpowanie na wyyny doskonaoci, jak w nich podzi-

wiamy i dla jakiej czcimy w nich nasze wzory. Przedsta-

wienie rzeczy winno by takie, aby suchacze podany so-

bie przykad, przynajmniej do pewnego stopnia, mogli na-

ladowa. 3) Przykadów odstraszajcych zazwy-

czaj nie naley bra z ycia osób wysoko postawionych

lub dla swego urzdu czy godnoci majcych znaczenie

w oczach suchaczów; ci bowiem atwo std mogliby wzi
okazj do uniewinniania w sobie podobnych wykrocze,
albo do pogardy czy lekcewaenia osób takie urzdy czy

godnoci piastujcych. 4) Trzeba równie unika uywa-
nia przykadów poruszajcych zmysowo wyobrani lub

ukazujcych sposoby i rodki do popenienia grzechu. To
co wystpek ma w sobie pontnego i olniewajcego na-

ley albo zupenie pomin, albo co najwyej tak dotkn,
iby std okazaa si znikomo i fasz owego biasku i po-

nty; z drugiej strony szkarad i smutne nastpstwa grze-

chu ywemi jakby barwami malowa si winno, aby te

ostatnie bez porównania mocniejsze wywary wraenie ni
zabronione powaby zego.

Wszystkie dotd podane sposoby do poruszenia woli

maj przewanie chwilow tylko skuteczno. Tymczasem
powinnoci kaznodziei jest wyrobi w suchaczach trwae
skonienie woli ku dobremu; rodki ku temu celowi

znajdzie w zdrowej katolickiej ascetyce Po-

ucza przeto i poleca bdzie naleyte stosowanie rodków
do osignicia cnoty, przedewszystkiem zaprzanie siebie

samego jako niezbdny warunek do poprawienia siebie

i do urzdzenia ycia po chrzecijasku; wdraa wit
boja i gboki szacunek dla przykaza Boych i kociel-

nych; obudza i utrzymywa w suchaczach gorc mio



ku Bogu. Ca sil wymowy nie zaniecha nastawa na

wykonywanie praktyk religijnych, mianowicie modlitwy,

pilnego uczestniczenia w subie Boej, czstego przyjmo-

wania sakramentów w., serdecznej czci Bogarodzicy i wi-
tych Paskich i t. d.

3. O usuwaniu przeszkód do skutecznego poruszenia

woli.

Jak rozumowi tak równie i woli suchaczów stoj na

drodze do dobrego pewne przeszkody. S to pokusy,
odwodzce od Boga i podniecajce do nieposuszestwa

Jego witym przykazaniom. Pokusy owe s albo wewn-
trzne albo zewntrzne, a obfitem ich ródem jest trojaka

podliwo: ciaa, oczu i pycha ywota (I Jan. 2, 16), prze-

ciwna trojakiej powinnoci czowieczej: miowania Boga,

siebie i blinich.

Pycha ywota zdaje si ceni godno ludzk,

chce y odpowiednio do tej wysokiej godnoci, lecz w isto-

cie podnosi si nad miar, nie chce uznawa Boga nad

sob, albo nie widzi w Nim wycznie róda wszelkiego

wiata i aski, nie czci Go jako Istot, o ca nieskoczo

no stojc wyej od czowieka. Std pyszny wstydzi si

suy Bogu jak potrzeba.— Podliwo ciaa mci
pojcia, gosi faszyw szczliwo, podajc dobra znikome

za prawdziwe, rzeczom wzgldnym nadajc warto abso-

lutn, rozkosze wzbronione uznajc za godziwe i dozwolone;

lub te zaprzecza zwizku cnoty z prawdziwem szczciem
czowieka, a wystpku z nieszczciem. — Podliwo
oczu jest czstokro nastpstwem podliwoci ciaa; albo-

wiem by uywa, potrzeba mie rodki ku temu. Niekiedy

jednak stawia sobie za cel samo tylko posiadanie dóbr do-

czesnych, a wówczas tern bardziej jest habic, bo gasi

poczucie sprawiedliwoci i mioci bliniego. Z tej trojakiej

podliwoci bior pocztek wszystkie nieomal wymówki
i wybiegi, zapomoc których wola usiuje uchyli si od

zachowania prawa Boego.
Przeszkody do poruszenia woli naley albo usuwa,

albo, jeli to jest niemoebne, przynajmniej czyni n i e-

szkodliwemi. Osiga si to, jak i przy zbijaniu zarzu-
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tów rozumowych, porednio lub bezporednio. Porednia
droga ma miejsce wtedy, gdy kaznodzieja tak mocne po-
daje suchaczowi pobudki do speniania wskazanych mu
powinnoci, i wymówki przeciwne, trzymajce na uwizi
serce i wol, same upadaj, skaniajc skutecznie obie te

wadze na stron obowizku. Bezporednio powstaje
mówca na przeszkody, wykazujc nikczemno pokus i po-

dajc sposoby do ich zwalczenia; ku temu jednak trze-

ba zbada ich ródo: bdzie niem faszywe przekonanie,
lub te lekkomylne serce i saba wola. W pierwszym razie

naley postpi tak, jak wyej byo wskazane, gdymy mó-
wili o zbijaniu zarzutów, których ródem jest bdne prze-

konanie; w drugim,gdy serce czy za wola atwo siskaniaj
do podszeptów namitnoci, kaznodzieja nastpujcemi ma
si kierowa przepisami: 1) Przestrzec wiernych przed oko-

licznociami, w których pokusa znowu moe ich odwie
od poznanego i uznanego podczas kazania obowizku, co

mianowicie dzieje si zazwyczaj wówczas, gdy spenienie
woli Boej zwizane jest z ofiar, powiceniem, wikszym
wysikiem: np. gdy idzie o usunicie grzesznej okazji,

o wspomoenie potrzebujcego, o pojednanie si z nieprzy-

jacielem, o zwrócenie cudzej wasnoci, o odmówienie sobie

zmysowej rozkoszy. 2) Podda suchaczom odpowiednie
rodki do atwiejszego obudzania w sobie stanowczoci
woli, ilekro tego wymaga zwalczenie pokusy, np. wspom-
nienie w danej chwili na obecno Pana Boga, odmówienie
aktu strzelistego, stawienie si myl na ou miertelnem,

albo przed trybunaem Najwyszego Sdziego i zastano-

wienie si nad tem, jak bog bdzie wówczas pami na

zwalczon obecnie pokus. 3) Wreszcie na zwyczajne wy-

mówki i wybiegi grzeszników podawa jako przeciwwag
niewtpliwe wyroki Boe z Pisma w.

ROZDZIA VI.

O uporzdkowaniu materjau kaznodziejskiego.

Uporzdkowanie materjau kaznodziejskiego moe by
dwojakie, w znaczeniu obszerniejszem i w znaczeniu ci-
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lejszem. W znaczeniu pierwszem zaley ono na logicznem

i odpowiedniem celowi ugrupowaniu caego szeregu nauk
i kaza, wedug planu zgóry zakrelonego; w znaczeniu

drugiem — na naleytem uszykowaniu i powizaniu poje-

dynczych czci kazania. Potrzeba uporzdkowania jest a
nazbyt widoczn, ona bowiem umoebnia i uatwia pozna-

nie prawdy, pomaga do ogarnicia przedmiotu kaza, jak

i zwizku poszczególnych czci i wzajemnego ich stosunku.

Uporzdkowanie materjau kaznodziejskiego wspomaga pa-

mi, toruje drog przekonaniu, poruszeniu serca i skonie-

niu woli, gdy przeciwnie, z nieadem w przedstawieniu rze-

czy nieomal zawsze czy si niejasno i pogmatwanie,

wywoujce niech i przeszkadzajce do osignicia celów

kaznodziejskich. Dobre przeto uporzdkowanie winno by
zawsze jednem z najpierwszych usiowa kaznodziei, tak

ze wzgldu na szereg pojedynczych kaza jak i ze wzgldu
na budow czci kadego kazania w szczególnoci.

1. O uporzdkowaniu materjau kaznodziejskiego

w znaczeniu obszerniejszem

Kolejny szereg tematów kazalnych, stanowicych przed-

miot nauczania kocielnego, bywa albo rapsodyczny, albo

systematyczny. Pierwszy ma miejsce, gdy kaznodzieja obiera

tematy wedug swego upodobania, kierujc si w tern przy-

padkowemi motywami, bez adnego wzgldu na jedno,
porzdek i zwizek poszczególnych przedmiotów, o jakich

mówi na kazalnicy. Wobec tego suchacze nie maj spo-

sobnoci do zupenego i gruntownego poznania caoksztatu

prawd wiary w., gdy o jednych przedmiotach zdarza im

si sysze dosy czsto, o innych za caemi latami niema

wzmianki na ambonie. Suszna przeto, aeby metod ra-

psodycznego obierania tematów porzuci zupenie, nie tylko

jako niedostateczn, lecz (wedug powszechnego mniemania

homiletów) jako godn poaowania plag i krzywd, wy-

rzdzan chrzecijaskiemu ludowi przez niektórych kazno-

dziejów. Jeliby jednak kto nie chcia od niej odstpi,
nieche przynajmniej sporzdzi sobie spis tematów religij-

nych, o jakich mówi z kazalnicy potrzeba, a z drugiej

strony niech zapisuje temat, zaoenie i podziay kadej
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mianej przez si mowy kazalnej ; wówczas atwo bdzie
móg skontrolowa, o jakich przedmiotach i co mianowicie
ju o nich mówi, a o czem mu jeszcze mówi pozostaje,

aby suchaczom swoim da mono ugruntowania si we
wszystkich prawdach wiary i poznania wszystkich obo-

wizków chrzecijaskich.

Systematyczny przeto ukad tematów kazalnych nie

tylko ma pierwszestwo przed rapsodycznym, lecz owszem,
jest nieomal koniecznoci, obowizkiem zwaszcza dusz-

pasterza i rzecz niezmiernie poyteczn. Jeli bowiem
wierni winni s zna prawdy wiary i ycie swe wedug
nich urzdza, jeli w tym celu maj da si poucza, to

z drugiej strony posyani do nich od Boga nauczyciele,

pasterze, kaznodzieje s jak najcilej obowizani uatwi
im poznanie caoksztatu tego, co wiedzie naley. Lecz

dowiadczenie wskazuje, e czysto rapsodyczny, na adnym
planie nie oparty szereg tematów celu takiego nie osignie,

zwaszcza w kocioach, gdzie wicej ni jeden kapan gosi
sowo Boe. Niema tedy wtpliwoci, eaby sumiennie zado-
uczyni powinnoci duszpasterza, trzeba w nauczaniu ko-

cielnem kierowa si pewn systematycznoci co do zwiz-
ku i kolejnego nastpstwa tematów kazalnych. Bdzie to

zreszt z wielkim poytkiem i dla samego kaznodziei, gdy
uwolni go od kopotliwej trudnoci w wyszukiwaniu na
kady raz stosownego tematu, od zbyt czstego powra-

cania do tego samego przedmiotu i od nieuniknionych

w takich razach komunaów. Kilka lat systematycznego

prowadzenia kaza wystarczy do opanowania przez kazno-

dziej caoksztatu materjau, stanowicego przedmiot ko-

cielnego nauczania, i do nabycia tak bardzo na tym urz-
dzie przydatnej wprawy.

eby jednak systematyczne nauczanie kocielne mo-
go osign cel naleyty, trzeba nakreli plan taki, w któ-

rymby pojedyncze tematy nastpoway po sobie w pew-
nym odpowiednim porzdku. Najstosowniejsz zda si
by rzecz ugrupowanie tyche wedug poszczególnych

dziaów katechizmu i przepisanych przez Koció perykop
niedzielnych i witecznych. Z drugiej strony ma ono
uwzgldnia potrzeby miejscowych suchaczów. Potrzeby
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te w rónych miejscowociach rónorakie by mog. W je-

dnych ka trzeba wikszy nacisk na zagroon wiar,

w innych na ycie chrzecijaskie i na cnoty podmino-

wane przez ze naogi i zepsute obyczaje, w innych jesz-

cze na obojtno w modlitwie, w subie Boej, w przy-

stpowaniu do witych sakramentów. W systematycz-

nym przeto szeregu tematów kazalnych pierwsze miejsce

zaj musz te prawdy, których wykad i uzasadnienie

najbardziej w danym razie jest potrzebne. Przedewszyst-

kiem za poda naley suchaczom te dziay nauki kociel-

nej, których znajomo nieodzown jest do zrozumienia

i odpowiedniego oceniania innych prawd i przykaza.

2. O uporzdkowaniu poszczególnych czci mowy
kaza n ej.

Kada mowa winna mie pocztek, rodek i zako-
czenie. To samo równie odnosi si i do mowy kazalnej,

która pod tym wzgldem podlega ogólnym przepisom kra-

somówczym. Kaznodzieja winien zapowiedzie, o czem
bdzie mówi (pocztek); zapowiedziany przedmiot rozwi-n obszerniej, czyli o nim w samej rzeczy mówi (rodek);

winien nareszcie z tego, o czem rozprawia, pewne wypro-

wadzi wnioski, albo doprowadzi suchaczów do czego
takiego, coby odpowiadao zamierzonemu przeze celowi

(koniec). Pocztek w homiletyce nazywamy wstpem
(protasis totalis), rodek — rozpraw (tractatio), koniec za
domówieniem (epilogus).

I. Wstp (protasis totalis) jest czci przygotowawcz
kazania i skada si zwykle z tekstu, wstpu waciwego,
zaoenia i podziau.

1) Uiycie tekstu ma swoje ródo w zwyczaju pierwot-

nego Kocioa, gdy chrzecijanom na zebraniach religij-

nych odczytywano naprzód krótki ustp z Pisma w., tu-

maczony nastpnie przez biskupa. Dzisiaj tekst ma za-

stosowanie przy waciwych kazaniach, nie uywa si go

za przy homiljach niszych i przy naukach katechizmo-

wych, gdy wówczas zazwyczaj nie o jednym tylko, lecz

o kilku mowa by moe przedmiotach, które z jednego

tekstu nie dadz si wyprowadzi. Znaczenie tekstu
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zasadza si na tem, e zaraz od pocztku ukazuje w oso-

bie kaznodziei gosiciela sowa Boego, posa od samego
Boga, e prócz tego suy za podstaw caej mowy i e
jako krótka sentencja, czsto w cigu kazania powtarzana,

atwo utkwi w pamici i sercu suchajcych. Wasnoci
tekstu. Ma on by cakowitem zdaniem biblijnem, nie

wolno go przeinacza, obcina a do zatraty waciwego
znaczenia; ma by ani za krótki, ani za dugi i, ogólnie

biorc, w literalnem rozumieniu uyty; wreszcie ma by
odpowiedni t. j. aby cakowicie zawiera w sobie temat ka-

zania, albo by przynajmniej dao si z tekstu atwo wy-

prowadzi to, co sobie kaznodzieja obra za przedmiot swej

mowy. róda tekstu. Przedewszystkiem teksty na-

czelne naley czerpa z perykopy, czy ewangelijnej, czy

lekcyjnej, jeeli ta odczytuje si przed kazaniem; poza

tem, albo gdyby nie znalazo si na dany temat kazalny

odpowiedniego w perykopie tekstu, mona go zapoyczy
z innych miejsc Pisma w. Gdyby wreszcie nie mona
byo dobra biblijnego tekstu, godzi si zaczerpn takowy

ze symbolu wiary, przykaza kocielnych, z modów i hym-

nów, zwaszcza liturgicznych.

2) Wstp waciwy (exordium) ma na celu: a) napro-

wadzi na przedmiot kazania i usprawiedliwi go nada-

rzon sposobnoci, np. przypadajcem witem, przeczy-

tan perykop, nadzwyczajnem wydarzeniem i t. d ; b) przy-

gotowa suchaczowi naleyte ogarnicie przedmiotu ka-

zalnego; c) obudzi zainteresowanie i uwag suchaczów.

Najodpowiedniejszym, a oraz najpewniej zniewalajcym

suchacza dla przedmiotu i kaznodziei wstpem jest i b-
dzie zawsze wypróbowana cnota i duch kapaski gosi

ciel prawd Boych, ujawniajcy si w rzetelnej gorliwoci

o zbawienie ludzi, w czynnej mioci Boga i tych, do któ"

ry eh go Chrystus posya. Wasnoci dobrego wstpu:
a) ma by odrbny, nie ogólnikowy, tylko do danego te-

matu, nie za do kadego innego przystosowany; b) natu-

ralny, nie szumny ani sztuczny; c) proporcjonalny do ca-

oci, równajcy si mniej wicej ósmej czci caego ka-

zania; d) tylko przygotowujcy do waciwej rozprawy,

nie za wkraczajcy w jej dziedzin; e) nie zawiele obie-
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<jujcy; f) umiarkowanie oywiony; g) starannie opraco-

wany. róda wstpu s rónorakie; najzwyczajniej-

szem jest wykad tekstu naczelnego, powizany z przysto-

sowaniem go do przedmiotu kazania. Wykad ów moe
by albo historyczny (gdy si np. czyni wzmianka o oko-

licznociach, w jakich przytoczony tekst by wypowie-
dziany, lub gdy kaznodzieja w krótkoci przypomina zda-

rzenie, o jakiem w tekcie jest mowa), albo sowny (egze-

getyczny), lub wreszcie rzeczowy izapomoc parafrazy),

gdy wskazuje na waciwy sens sów przytoczonych. Przy-

stosowanie tekstu do przedmiotu mowy kazalnej najcz-

ciej ma miejsce w taki sposób, e temat bywa wyprowa-
dzony z tekstu jako nastpstwo wykadu czy sownego,
czy rzeczowego, albo (przy wykadzie historycznym) e
przedmiot mowy kazalnej wie si z przywiedzionem

zdarzeniem jako zdanie moralne. Tak np. mona, mówic
o ratowaniu dusz czycowych, uy jako naczelnego tekstu

sów w. Pawa (Hebr. 13, 3): »Pamitajcie na winie, ja-

koby wespó winiowie,* a po wytumaczeniu (historycz-

nem), co zacz s ci, których tu Aposto poleca wspóczuciu
wiernych, przyda jako przystosowanie, e dusze w czycu
cierpice w daleko wyszym stopniu zasuguj na takie

wspóczucie i dlatego kaznodzieja czuje si spowodowa-
nym zachci wiernych do ratowania dusz czycowych.

3. Ze wstpem waciwym czy si zaoenie albo za-

powied, o jakim przedmiocie mówca prawi zamierza. Za-

powied ow wyraa naprzód ogólnie, i to si nazywa te-

matem; nastpnie szczegóowo przez zaznaczenie punktu

widzenia, z jakiego bdzie dany temat rozpatrywa, i to si
nazywa waciwem zaoeniem. Jeli np. ka2no-

dzieja chce mówi o pokorze chrzecijaskiej, bdzie to

temat kazania. Lecz wzmiankowan cnot mona rozwa-a z rónorakiego wzgldu, np. z jej Btosunku do innych

cnót chrzecijaskich, lub ze wzgldu na jej konieczno
dla chrzecijanina. W pierwszym razie zaoenie da si
tak sformuowa: ^Chrzecijaska pokora jest podstaw
wszystkich innych cnót chrzecijaskich*; w drugim za:

>Pokora jest cnot konieczn dla kadego chrzecijanina*.

Wyrane zapowiedzenie tematu, zarówno jak i posta-

Wymowa -wicta. "
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wienie zaoenia jest rzecz potrzebn, by zniewoli uwag
suchacza i uatwi mu zrozumienie samej rozprawy ka-

zalnej. Tylków krótkich przemówieniach, np. przy chrztach,

lubach niema koniecznoci stawiania wyranych zaoe.
Ze wzgldu na form zaoenie ma zwykle ksztat zwi-
zego zdania, np. ^Grzech jest zem najwikszemc; moe
jednak by zdaniem pytajcem, np. >Którzy to s ubodzy

duchem?*, albo zwyczajnym nagówkiem, np. >0 niemier-

telnoci duszy*. Aby zaoenie odpowiadao swemu ce-

lowi, winno by dokadne t. j. zapowiada to (ani mniej

ani wicej), o czem m by mowa w calem kazaniu; zro-

zumiae dla suchacza; k ró t kie i treciwe, wszake
nie kosztem dokadnoci.

4) Podziaem nazywa si rozkad zaoenia na zawarte

w niem zdania i prawdy, albo wskazanie czci tematu,

albo wreszcie zaznaczenie rónyoh punktów widzenia, z któ-

rych obrany przedmiot kazalny bdzie rozpatrywanym.

Podzia, zarówno jak i zaoenie, ma suy do atwiejszego

ogarnicia i zapamitania rozbieranej przez kaznodziej

materji i zazwyczaj nastpuje po zaoeniu, chocia moe
je niekiedy poprzedza, albo si w niem zawiera, np. >Mo-

dlitwa jest obowizkiem i potrzeb czowieka.* Aeby po-

dzia móg odpowiada swojemu celowi, ma by: a) z u-

peny t j. czci powinny wyczerpywa cao, nic z niej

nie ujmujc, ani do niej dodajc, np. Chrzecijanin obo-

wizany jest wyznawa Chryitusa przed ludmi (zaoenie)

lo sowem, 2o uczynkiem (podzia); b) logicznie praw-
dziwy t j. pojedyncze czci powinny si nawzajem wy-

klucza, aby kada osobn myl zamykaa. Z tego wzgldu
bdnym byby podzia nastpujcy: Mamy obowizek

czci witego N. (zaoenie) lo dla jego mioci ku Bogu,

2o ku bliniemu, 3o dla wysokich cnót jego, — poniewa
dwie pierwsze czci zawieraj si w trzeciej: c) czci po-

winny by psychologicznie uporzdkowane, tj.

tak po sobie nastpowa, aby dziaanie na rozum poprze-

dzao dziaanie na serce i wol, np. Zmartwychwstanie

Chrystusa jest lo pewne, 2o pene pociechy. Równie winna

by naprzód mowa o tem, co waniejsze lub co ma suy
do zrozumienia czci nastpnej ; d) wreszcie podzia ma
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by krótki i jasny, nie oparty na grze sów i nie za-

wierajcy wicej nad dwie lub trzy czci.

5) Koniec wstpu ma na celu jego zaokrglenie i jest

zarazem najbliszem przygotowaniem do samej rozprawy;
z tego powodu albo napomyka o owocu, jakiego z kaza-

nia spodziewa si naley, albo jest wezwaniem suchacza
do uwagi, albo wreszcie prob do Boga, do Ducha w.,
do Matki Boej, rzadziej do którego ze witych, dla upro-

szenia uwagi, zrozumienia, przejcia si prawd, o której

kaznodzieja mówi przyobieca-. Koniec ów ma by krótki,

mocny i serdeczny, lecz nie czuostkowy.

Nie koniecznym wprawdzie, ale bardzo chwalebnym
jest zwyczaj koczenia wstpu Pozdrowieniem Aniel-
skiem, na uproszenie tak kaznodziei jak i suchaczom po-

mocy u Tej, która nosi miano » Stolicy Mdroci* i przez

któr wszelka aska do nas od Boga przychodzi. *)

//. Rozpraw (tractaio) nazywa si cz kazania,

zawierajca rozwinicie tematu. Treci wic jej bdzie wy-

J
) Ks. Gerstman w Miscellanea Pas toralne (t. I. Lwów 1910)

krytykuje zwyczaj koczenia wstpu kazalnego iuwokacj i nazywa ów zwy-

czaj bardzo nieodpowiednim i niepotrzebnym. Na to odpowiemy, i jeli

idzie o inwokacj zbyt dug lub przesadzon, niedostrojon do usposobie-

nia czy kaznodziei, czy suchacza, bez wtpienia zgani j naley jako prze-

ciwn zdrowemu rozsdkowi. Ale inwokacja krótka, w tonie umiarkowanym,

jako westchnienie o osignicie owocu z kazauia, dlaczego miaaby by nie-

odpowiedni, nie znajdujemy na to dostatecznej racji. Powaga Jungmanna
nie jest nieomylnym wyrokiem, zreszt w przytoczonej z niego cytacie (str.

91) jest mowa raczej o inwokacjach zbyt patetycznych. Jeszcze gorszym na-

zywa autor nieomal powszechny u nas zwyczaj koczenia wstpu odmówie-

niem »Zdrowa Marjac. Jest on przekonany, e aui kaznodzieja, ani sucha-

cze nie modl si w owej chwili serdecznie. Nam si zdaje przeciwnie, e
kaznodzieja gorliwy, któremu idzie o to, aby jego mowa przeobfity owoc

przyniosa suchaczom, chyba nigdy gorcej nie westchnie do Boga, nigdy

serdeczniej nie zawezwie pomocy Marji jak w owej chwili, gdy ma ju roz-

pocz rozpraw kazaln. Syszelimy wiele znakomitych kaza, którym

wtrcenie »Zdrowa« nic a nic nie zaszkodzio, którym raczej (wolimy tak

wierzy) pomoga wezwana pomoc N. Panny; syszelimy take niejedno ka-

zanie bez inwokacji i bez »Zdrowa*, które bodaj czy jaki poytek przynio-

so. Naszem zdaniem inwokacja i wezwanie do »Zdrowa< w Diczem nie

sprzeciwiaj si reguom homiletyki, niekiedy mog by bardzo na miejscu,

chocia nie s adna koniecznoci; najlepiej przeto pod tym wzgldem zo-

stawi kaznodziejom zupen swobod.

b*
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kad i uzasadnienie przedmiotu mowy religijnej, nadto za-

stosowanie rodków retorycznych do poruszenia serca i sku-
'

tocznego skonienia woli, odpowiednio do celów kaznodziej-

skich. Rozprawa skada si z jednej lub kilku (najwyej

trzech) czci, które równie mie mog swoje osobne

wstpy, poddziay, zakoczenia, przejcia, wezwania do

uwagi i modlitwy.

1) Partykularne wstpy i poddziay maj tene sam

cel wzgldem pojedynczych czci rozprawy, co exordiurn

i podzia gówny wzgldem caego kazania; winny te po-

siada odpowiednie wasnoci. Przykad poddziaów: Ka-

zanie o mce Paskiej, z tekstu 1 Piotra 2 21, »Chrystus

ucierpia za nas, zostawujo wam przykad, abycie nala-

dowali tropów Jego*, Cz I. Jak cierpia: 1) niewinnie,

2) z cichoci, 3) dobrowolnie. Cz II. Dlaczego cierpia:

1) aby nas . wybawi od potpienia, 2) aby nam wyjedna
ask usprawiedliwienia, 3) aby nam zapewni aski posi-

kowe.

2) Sama rozprawa kadej czci zawiera przewanie
albo objanienia i dowody, albo zbicie zarzutów, albo mo-

tywy do poruszenia serca i skonienia woli, albo wreszcie

praktyczne zastosowania, jak tego wymaga kadorazowy
cel kaznodziei; z tego powodu górujcym jej przymiotem

ma by albo jasno i zasadniczo, albo moc i serdecz-

no, albo wreszcie praktyczny poytek.

3) Partykularne zakoczenia s jdrnem i treciwem
powtórzeniem tego, co si powiedziao; mieszcz si na

kocu kadej czci kazania, a niekiedy take na kocu
kadego osobnego poddziau. Ich zadaniem jest wrazi
gbiej w pami suchacza gówne punkty kadej czci,
zerodkowa w maej iloci zda ca peno i si rozpa-

trywanej prawdy, aby raz jeszcze uderzy ni na sucha-

cza i dla niej go zdoby. Zakoczenia te winny by ywe,
mocne i pene uczucia.

4) Partykularne przejcia maj na celu utrzyma zwi-
zek pojedynczych czci albo punktów pomidzy sob i z za-

oeniem kazania, a w ten sposób uwidoczni jedno
przedmiotu rozbieranego. Powinny by zupenie naturalne,

niewymuszone, krótkie i tak wyraone, aeby unaoczniy
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jedno kazania i zniewoliy uwag suchaczów do zainte-

resowania si dalszym jego cigiem.

5) Wezwania do uwagi rzadko miewaj miejsce i tylko

wówczas, gdy chodzi o rzeczy szczególnie wane, lub gdy
kaznodzieja przewiduje, e atwo moe by le zrozumiany.

Strzec si tu naley tonu szorstkiego, obraliwego, nadto
pochlebiania, albo te pewnej bezceremonjalnoci, jaka

w zwyczajnej uchodzi rozmowie. Pierwszy udaremnia cele

kaznodziejskie, drugie nie licuj z powag mówcy kociel-

nego.

6) Równie i modlitwy mog by wpltane tu i owdzie
do rozprawy, a to celem mocniejszego poruszenia uczucia

suchaczów. Nie naley wszake tego robi zbyt czsto,

lecz tylko niekiedy, o ile krótka modlitwa lub westchnienie

jest naturalnym objawem pobonego nastroju kaznodziei

i o ile wyraone w niej uczucie sposobne jest udzieli si
suchajcemu audytorjum.

777. Domówienie (epilogus) jest ostatni czci ka-

zania, która je cakowicie zamyka i do kresu doprowadza.

Ma na celu, z jednej strony, przez powtórzenie gównych
myli rozprawy gbiej je zapisa w pamici wiernych

i wywoa silne wraenie na ich serce i wol, z drugiej —
mow formalnie zakoczy. Stosownie do tego materj do-

mówienia moe by rekapitulacja, wyprowadzenie wnio-

sków, zastosowanie, gboko poruszajce uczucie i wol,
a z tematem powizane prawdy; zdania uzupeniajce lub

uchylajce nienaleyte rozumienie rzeczy i t. d. Domówie-
nie powinno mie wewntrzny, cisy zwizek z rozpraw,
uderza ywoci i moc przedstawienia, zwizoci stylu,

namaszozeniem myli i zachowa naleyt proporcj w sto-

sunku do caoci. Kocem domówienia moe by: temat,

tekst naczelny, yczenie, postanowienie, proba, obietnica,

modlitwa i Amen.
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3. Szkic kazania Bourdaloue'go na uroczysto
WW. witych l

).

I Wstp (protasis iotalis).

1) Tekst: >Radujcie si i weselcie, albowiem zapata

wasza obfita jest w niebiesiechc Mat. 5, 12.

2) Wstp waoiwy (exordmm). Boski Zbawiciel obie-

cuje nam niebo jako zapat, aby nas pocign do swej

mioci i suby. Abycie wic usiowali osign t za-

pat (cel kazania), wyka wam jej wspaniao, wysz
ponad wszelkie zapaty ludzkie.

3) Zaoenie. Boska zapata witych, porównana z za-

patami ludzkiemi, sama tylko okae si godn naszych

usiowa.
4) Podzia. Obietnica Chrystusowa trojak zawiera pe-

wno. I. Pewno zapaty: zapata wasza; zapata

wiata niepewna. II. Obfito zapaty: zapata wasza
obfita jest; zapata wiata skpa. III. Wieczno za-

paty: w niebiesiech; zapata wiata przemijajca.

(Zauway tu trzeba: 1) jak wybornie podzia wyprowa-

dzony jest z tekstu; 2) jak obfito materjau kazanie zy-

skuje z przeciwstawienia zapaty Boga i ludzi.

5) Krótkie wezwanie suchacza i modlitwa.

II Rozprawa {tractatió)

:

Cz I. Sudzy tego wiata, wiele prac podejmujc,

zawodz si w otrzymaniu nagrody; wici za suc
Bogu, upewnieni nadziej niezawodnej zapaty, z radoci
wiele prac ponieli i susznie tak uczynili. 1) Dowodzi
tego ze wiadectwa Pisma w. (2 Tym. 1. 12 i 4, 8),

które obszernie wykada. Wic wszyscy, co Bogu su,
mog równie te same powtórzy sowa i niemi nadziej

sw umacnia: wiem, komum zawierzy; te same

sowa, jednak w przeciwnem znaczeniu, przystosowywa

do sug tego wiata. 2) Dowodzi z rozumu, mianowicie

z trojakiej przyczyny, podanej przez w. Chryzostoma:

a) O wielu zasugach ludzie zupenie nie wiedz, wic

l
) Drecker. Praecepta elouentiae. — Bourdaloue, sawny kaznodzieja

francuski (1632—1704).
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te wynagradza ich nie mog (co krótko wykada).
A poniewa Bóg zna wszystkie sug swoich zasugi (ampli-

fikuje to, wyszczególniajc zasugi rónego rodzaju ku po-

cieszeniu pokornych, niemocnych, ubogich, wszystkich wier-

nych chrzecijan), wic znajc je i cenic sprawiedliwie,

pewnej i susznej kademu nagrody udzieli; u ludzi wszy-
stkie zasugi zczasem id w zapomnienie, lecz Bóg ma za-

wsze wszystko w pamici (Ps. 49, 8), wic pilnie Mu suy
potrzeba, b) Wiele nawet znanych zasug nie ma wzitoci
u ludzi, czy skutkiem zazdroci, czy z innego powodu. Bóg
tymczasem jedynie grzechu nienawidzi, a wszelki rodzaj

witoci Mu si podoba; owszem, im kto ma wicej zasug,
tem bardziej jest od Niego umiowany, co samo ju wielk
jest zapat, c) Wiele jest zasug, których ludzie, choby
nawet chcieli, nie umieliby w aden sposób wynagrodzi.
A poniewa Boska szczodrobliwo i wszechmoc s niewy-
czerpane, poniewa jest On >bogaty na wszystkie, którzy
<5o wzywaj* (Rom. 10, 12) — potwierdza to i rozprowa-
dza sowy w. Chryzostoma i w. Bernarda, — a wic na-

dzieja nasza zapaty Boej nie zawstydza (Rom. 5, 5); na-

dzieje za wiatowe niepewne s. 3) W zakoczeniu
pierwszej czci amplifikuje powyszy wniosek i czyni

z niego zastosowanie celem umocnienia nadziei i pouczenia
suchacza, i a) Bogu samemu ufa naley : »Lepiej jest

ufa w Panu, nili ufa w czowieku... nili mie nadziej
w ksitach* (Ps. 117). b) Poniewa jestemy upewnieni
o Boskiej zapacie, upewniajmy si te o wiernej pracy na-

szej, c) Godni s wprawdzie pochway, którzy wiernie do-

brym su panom, lecz kto zaniechawszy suby Boej,
ludziom tylko jest posuszny, o takim mówi Pismo: »Prze-
klty, który ufa. w czowieku* (Jer. 17, 5).Cz II. Przejcie do niej i zaoenie, e dwóch rze-

czy potrzeba, aby zapata bya prawdziwie obfit. Po
pierwsze (z wykadu w. Hieronima na uk. 6, 38), ma to

by miara opywajca t. j. przewyszajca lub przynajmniej
dorównywajca zasugom. Po drugie, wedug w. Augu-
styna, ma w zupenoci nasyci ducha ludzkiego. Obudwom
warunkom zadouczyni Boska zapata witych, a adne-
mu nagroda ludzka. 1) Dowodzi pierwszego w a-
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runku. Do sug tego wiata stosuj si sowa Ageusza

1, 6: » Sialicie wiele, a zwielicie mao- (parafraza tekstu,

figury retoryczne: powtórzenia i zapytania i. wici za,

których utrapienia doczesne nie wyrównay ich chwale nie-

bieskiej (Rom. 8,18), >idc szli i pakali, rozsiewajc nasie-

nie swoje, ale wracajc si przyszli z weselem i t. d.< (Ps

125, 6). Usyszeli wezwanie Pana swego: >Nue sugo do-

bry i t. d«... »Wnijd do wesela Pana twego* (Mat. 25,

23). (Doskonae zawsze uycie tekstów Pisma w. i stoso-

wanie tyche.) 2) Dowodzi drugiego warunku.
Codzienne uczy dowiadczenie, e adne dobra ziemskie

nie uszczliwi czowieka. Dialogicznie zapytuje o to su-

chaczów i odpowiada przeczeniami w. Chryzostoma. Za

to Bóg sugi swoje prawdziwie i zupenie szczliwymi
uczyni w niebiesiech. Albowiem a) tak uczy wiara: »Na-

sycon bd, gdy si okae chwaa twoja« Ps. 6, 15); tekst

powyszy obszernie wykada, potwierdza go i rozprowadza

z innych miejsc (Gen. 15, 1; Ps 85, 9). b) Dowodem tej

obfitej niebieskiej szczliwoci jest bogo, jakiej niektó-

rzy wici ju tu na ziemi doznawali. Przeciwstawia nie-

szczsny los sug tego wiata przez wyliczanie: bogacze

nieszczliwsi od bogobojnych ubogich i t. d. c) Mówca
zastrzegszy si, powouje si na samego siebie, jako za

swe dla Boga ofiary doznawa niewymownych sodyczy

i pociech duchownych. 3) Koczy krótko t cz przez

porównanie a minori ad maius: Jeli Bóg tyle sugom swoim

daje na ziemi, co da w niebie królujcym? Zapat nie tylko

pewn i obfit, lecz nadto wieczn, o czem —
Cz III., któr rozpoczyna od wykadu tekstu w.

Pawa: 1 Kor. 9, 24, o tych, >którzy w zawód biegaj., aby
wzili wieniec skazitelny, a my nieskazitelny*. Nagroda
bowiem ludzka nietrwaa jest, a boska — wieczna. 1) D o-

wodzi nietrwaoci zapaty ludzkiej. Wszyst-

kie nagrody i dobra tego wiata przemijaj, na to dosy
przykadów i w przeszoci, i w teraniejszoci... i zawsze

sprawdz si sowa psalmisty: »I minem, ali go ju nie

masz* (Ps. 36, 36). Nie przywizywa si przeto do dóbr

doczesnych, lecz wiecznych szuka trzeba. Przedstawia

lepot ludzk i wyraa ubolewanie nad smutnym stanem
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grzeszników: > wiat przemija i podliwo jego« (1 Jan

2, 17). 2) Dowodzi wiecznoci nagrody sprawie-
dliwych, poniewa >na wieki y bd, a ich u Pana
jest zapata * (Sap. o, 16). Wywietla to]: a) roztrzsajc
istot owej zapaty, która jest wiecznem widzeniem i po-

siadaniem Boga, wieczn wielmonoci, szczciem i chwa-

; b) okazujc jakby promie jaki tej chway niebieskiej,

ujawniajcy si na ziemi w ustawicznej czci, okazywanej
witym w Kociele. Stosuje do bezbonych sowa: »Zgi-

na z trzaskiem pamitka ich« (Ps. 9, 7); lecz zato: >W wie-

cznej pamitce bdzie sprawiedliwy* (Ps. 111, 7). Nigdy do-

statecznie nie zdoamy oceni wiecznej zapaty. Strzemy
si przeto, ebymy na ziemi nie wzili zapaty swojej

(Mat. 6, 2). Biada nam, jeli imiona nasze na ziemi napi-

sane bd (Jerem. 17, 13); raczej yjmy tak, abymy si
weselili, e imiona nasze napisane s w niebiesiech (uk.
10, 20). Albowiem prdko przemijajce i lekkie nasze

utrapienie... wag chway wiekuist w nas sprawuje (2

Kor. 4, 17).

III. Domówienie (epilogus). Zachca wszystkich do
naladowania witych, którzy nadziej takiej zapaty
wzmocnieni, zwyciyli wiat; ta sama nadzieja winna nas

pobudza do pójcia w ich lady. Modlitwa do witych,
aby w tej pracy nad nabyciem cnót wsparli nas sw obro-

n i wstawiennictwem. Ostrzega (obecnego na tern kaza-

niu) króla, jako niedosy królowa na ziemi, ale przede-

wszystkiem o to dba i tego pragn powinien, iby za

ycie witobliwe zasuy sobie na chwalebne królowanie

w niebiesiech.

ROZDZIA VII.

O wypowiedzeniu materjau kaznodziejskiego.

Wypowiedzenie materjau kaznodziejskiego zaley na
przyodzianiu go w odpowiedni zewntrzn form czyli na

4 wyraeniu go naleytym stylem i oddaniu przez sto-

sown deklamacj i akcj kaznodziejsk.
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1. O stylu kaznodziejskim.

1) Pojcie, rodzaje i ogólne wasnoci stylu kaznodziejskiego.

Stylem w ogólnoci nazywamy przyobleczenie myli w sowa
i zwroty mowy. Róne s rodzaje stylu kaznodziejskiego,

stosownie do usposobienia kaznodziei, do stopnia wykszta-

cenia suchaczów i do kadorazowego celu kazania. Bywa
przeto styl niszy, redni i wyszy; prozaiczny, poetyczny

i oratoryczny; ostatni nazywa si take stylem uroczystym,

poetyczny — piknym, prozaiczny pozbawiony jest ozdób

krasomówczych; prozaicznego uywamy przy nauczaniu

poetycznego przy poruszaniu uczu, oratorycznego przy

dziaaniu na wol. 1
)

Poniewa wypowiedzenie kazania ma na celu da po-

zna suchaczom wewntrzn jego tre ku ich uwiceniu,

przeto zewntrzna szata stylowa winna by jak najbardziej

przystosowan i do materji, o jakiej mówca kocielny ma
zamiar rozprawia, i do uzdolnienia suchajcych. Zawsze

jednak w nauczaniu religijnem przewaajcemi wasno-
ciami stylu winny by prostota i popularno, da-

leka od prónej byskotliwoci wymowy wieckiej. Albo-

wiem sowo Boe dziaa bardziej przez wewntrzn si
prawdy ni przez urok zewntrznego wysowienia i do

osignicia swych celów nie potrzebuje czczej okazaoci;

toby wanie przeszkodzio urzeczywistnieniu zamiarów

kaznodziei, nadmierne ozdoby stylowe zaciemniyby tylko

wewntrzn tre i utrudniyby dziaanie aski Boej, od

której wszelka skuteczno zaley. Wraenie wywiera ra-

czej winna Boska moc prawdy ewangelicznej ni kunszto-

wno stylu. »Mowa moja i przepowiadanie moje nie

w przyudzajcych mdroci ludzkiej sowach, ale w oka-

zaniu ducha i mocy*, mówi w. Pawe (I. Kor. 2, 4), a so-

bór trydencki z naciskiem wskazuje na prostot apostol-

skiej mowy jako na istotn waciwo nauczania kociel-

nego: »Cum brevitate et facilitate sermonis annuncient vi-

tia, quae declinare et virtutes, quas sectari oportet*. (Sess.

!) De una eademue re magna et submisse dicitur, si docetur; et tem-

perate si praedicatnr; et granditer, si aversus inde animus, ut convertatur,

impellitur. S. August. De doctr. christ. L. IV, c. 19.

t
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V. c. 2. de Ref ) Obok prostoty prawdziwa, duchowi sowa
Boego odpowiednia popularno jest drugim przymiotem,
przy którego pomocy mowa dla wszelkiego rodzaju audy-
torjum staje si zrozumia, dobitn i praktyczn. Atoli

pamita potrzeba i na to, e prawda waciwy urok
i skuteczno cho w prostej, zawsze jednak nale-
ycie przystosowanej szacie stylowej sprawuje.

Nawet i Ojcowie Kocioa, chocia doskonale rozumiej
znaczenie prostoty i popularnoci wysowienia, bynajmniej
nie lekcewa umiarkowanej ozdobnoci mowy, a jako przy-

czyn tego wskazuj pragnienie pocignicia wszystkich

do uznania i zamiowania prawdy przez podawanie jej

w sposób odpowiadajcy charakterowi i wyksztaceniu su-
chajcych. Wielk w tym wzgldzie wag posiada zdanie

w. Grzegorza W. (De cura pastor, proleg.): »Pro qualitate

audientium formari debet sermo doctorum, ut et sua sin-

gulis congruant et tamen a communis aedificationis arte

nunquam recedant*.

Jak kady styl, tak równie i kaznodziejski powinien
odpowiada prawidom jzyka, celowi nauczania i zasadom
dobrego smaku, std trojakie przymioty stylu: gramatyczne,
retoryczne i estetyczne.

2) Gramatyczne wasnoci stylu kaznodziejskiego s na-

stpujce: a) Poprawno zaley na tem, aeby w uy-
ciu pojedynczych wyrazów, zarówno jak w budowie zda
i okresów zachowywa zasady etymologji i skadni, b) Czy-
sto stylu kae posugiwa si jedynie wyrazami i wy-
raeniami mowy ojczystej i bdcemi w powszechnem uy-
ciu. Wzbronione s przeto wszelkie t. zw. barbaryzmy
czyli wyrazy i zwroty z obcego jzyka zaczerpnite, np.

moment, korporacja, iluzja, akt, afekt, — wyjwszy jeli

dla dokadnego oddania myli niema odpowiedniego ter-

minu, a uywany wyraz obcy jest powszechnie przyjty
i zrozumiay, np. Mesjasz, msza, sakrament, komunja. Da-
lej, wzbronione s archaizmy czyli wyrazy przestarzae,

które albo zupenie wyszy z uycia, albo odmieniy swe
znaczenie, np. osoby chleba i wina, zamiast postacie
chleba i wina; — neologizmy, czyli wyrazy nowe, nie-

zbyt szczliwie utworzone, albo jeszcze niedosy zrozu-
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miae ;
— prowincjonalizmy, wyrazy i sposoby wy-

mawiania waciwe jednej jakiej czci kraju, nieuywane
gdzie indziej. Zreszt, jak wszdzie tak i tu kierowa si
naley roztropnoci i przedewszystkiem nie traci z oka
istotnego celu nauczania religijnego, którem jest nie gra-

matyka, lecz zbudowanie 1
). Nigdy jednak wyraenia gminne

i nieszlachetne na kazalnicy miejsca mie nie mog.
3) Retoryczne wasnoci stylu kaznodziejskiego maj na

celu owieci, zaj i poruszy suchacza. S one nastpu-
jce : a) jasno i dokadno (persptcuitas) w so-
wach, wyraeniach, obrazowaniach i sposobach mówienia,
aby suchajcy nie tylko móg zrozumie kaznodziej, lecz

aby nie móg go nie rozumie. Niech zatem uywane przez

mówc wyrazy i zdania w zupenooi oznaczaj to, co ob-

jektywnie maj oznacza; niech nadto bd dostosowane
do pojcia, wyksztacenia i jzyka suchaczów, iby atwo
mogy by przez nich zrozumiane. Bdem przeciwko jas-

noci i dokadnoci stylu bdzie posugiwanie si wyrae-
niami niejasnemi, faszywemi, nieokrelonemi, majcemi
zbyt obszerne lub zbyt ciasne znaczenie; uywanie na ka-

zalnicy terminologii szkolnej, a nawet takich sposobów
mówienia, które jakkolwiek dla wielu, jednak nie dla

wszystkich s zrozumiae, np. uszlachetnienie serca, od-

miana sposobu mylenia, niebieskie porednictwo, poredni,
bezporedni, warunkowy, bezwarunkowy. Wreszcie kazno-

dzieja i na to winien zwróci uwag, aby suchaczowi
oszczdzi, o ile mona, zbytniego trudu w myleniu, aby
przeto unika zbyt dugich perjodów, aby ich za wiele obok
siebie nie gromadzi, aby zda zanadto kunsztownie nie

budowa. O ile bardziej audytorjum jest mieszane, o ile

mniej wyksztacone, o tyle wicej znaczenia powyszym
uwagom przyda naley, o tyle bardziej mówca stara si

J
) Melius est, ut reprehendant nos grammatici, quam non intelligant

populi (S. Aug. in Psalm. 1 38), Bonorum ingeniorum insignis est indoles,

in verbis verum amare, non verba. Quid enim prodest clavis aurea, si ape-

rire, cjuod volumus, non potest? Aut quid obest lignea, si hoc potest,

quando nihil uaeiimus, nisi pater quod clausum est? (idem, De doctr.

christ. L. 4 c. I.).
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ma o lekk i atw do ogarnicia umysem budow zda,
któremi si posuguje.

b) Wznioso i religijne namaszczenie
{saavitas). Ten przymiot stylu jest wyraeniem mioci, przez

Ducha w. wlanej w serce apostolskie, jest jzykiem po-

bonoci i gorliwoci, jest najpodnioiejsz cech wymowy
kocielnej. Za jej porednictwem prawda Boa mocno
a sodko przenika serca suchaczów, jak oliwa i balsam
namaszczone ciaa. Susznie te powiada pewien pisarz,

e wymowa wita jest to wypyw serca witobliwego 1
)-

Namaszczenie religijne jest dziaaniem aski, a nie owocem
retorycznych usiowa. O ile obficiej kaznodzieja sta si
posiadaczem darów Ducha w., o tyle bardziej namaszczon
bdzie jego mowa. Przymiotu tego nabywa si nie tak

przez stosowanie regu retorycznych, jak raczej przez we-

wntrzne zjednoczenie z Bogiem, przez praktyk modlitwy,

przez czste, a gorce wzywanie Ducha w., który nazwany
jest fons vivus, ignis, caritas et spiritualis uncio, przez wy-
zbywanie si ducha wiatowego, a wiczenie w chrzecija-
skiej ascezie. Stylistyczne przepisy maj tu jedynie ne-

gatywne zastosowanie, o ile mianowicie zwracaj uwag
na czynniki tumice prawdziwe namaszczenie (górnolot-

no, czuostkowo przesadna, nieumotywowana serdecz-

no, nie odpowiadajca ani przedmiotowi, ani usposobie-

niu kaznodziei; lub te chód w przedstawieniu, oderwany,

obojtny, zimny sposób mówienia; albo wreszcie wyraenia
i zwroty szorstkie, gminne, lune, dwuznaczne, pobudzajce
do miechu; dowcipy, arty, szyderstwa). Prawda Boa
jest czem nieskoczenie podniosem i czcigodnem, wic
i mowa, jej zewntrzna szata, ma równie by pena god-

noci, aby w samej rzeczy wyraaa t podnioso i obu-

dzaa cze dla sowa Boego. »<
v>uid \obis plus esse \ i-

detur (mówi w. Cezarjusz arelateski, serm. 95) verbum
Dei, an corpus Christi? Si verum \ultis respondere, hoc

utique dicere debetis, <|Uod non sit minus \erbum Dei,

• iuam corpus Christu. Mowa jest przyobleczeniem myli;
jak nie godzi si kapanowi w brudne chusty owija Ciaa

') Sailer, Beitriige zur Bildung des Geistlichen t. I, str. 110.



94

Chrystusowego, tak równie nie wolno mu sowa Boego
przyodziewa w nieodpowiednie wyraenia. Przepisy, uat-
wiajce poniekd nabycie omawianego tu przymiotu mowy,

g: 1) dobieranie szlachetnych okrele, wyraajcych we-
wntrzn warto i pikno dobra i prawdy, lub te zo
i moraln brzydot rzeozy, aby suchacz móg odczu i prze-

j si tern, czego pene serce kaznodziei, np. czarna nie-

wdziczno, wie przeraajca, skarb niewinnoci; 2) umiar-

kowane uycie figur retorycznych, majcych swe ródo
w uczuciu, np. woania, yczenia, proby, zaklcia, apo-

strofy; 3) zwracanie mowy wprost do suchaczów na oka-

zanie, e nimi jedynie jest zajty; odzywanie si do nich

w drugiej osobie liczby mnogiej (w 2 osobie liczby pojed.

ujdzie tylko starszym kaznodziejom) lub w pierwszej oso-

bie liczby mnogiej (byle to m y nie odnosio si do samego
mówcy); uywanie takich zwrotów, które zastpuj niejako

wymian myli pomidzy mówc a suchaczami, np. reto-

rycznych zapyta, odpowiedzi, przyzwole, naradza si,

wtpliwoci; 4) wyraanie swego wspóczucia, mioci, ycz-
liwoci (np. kochani bracia; ubolewam nad tem, e...: ze

smutkiem to mówi, e...; radbym z caego serca...), aby
suchacze ywo odczuli, e mówi do nich serce miujce;
aby co z serca pochodzi, do serc te wnikn zdoao.

c) Moc i powaga stylu (grarias). Mowa kazno-

dziei winna nadto wyraa wewntrzn si i powag go-
szonej prawdy, zarówno jak i moc i niezomno jego

przekonania, oraz stanowczo woli, aby tym sposobem
móg skutecznie oddziaywa na wol suchaczów. Pierw-

szym warunkiem i zarazem dusz takiej dobitnoci stylu

jest gbokie przejcie si mówcy prawdami ewangelicznemi

i gorca ch jak najywszego przelania ich w umysy
i serca swego audytorjum. Pragnienie to, objaw gorliwoci

o zbawienie dusz, podtrzymywane modlitw i rozmylaniem
o prawdzie obranej za przedmiot kazania, niewtpliwie
podda mówcy odpowiednie, przejmujce i poruszajce wy-

raenia. Prócz powyszego, gównego warunku mocy i do-

bitnoci stylu s i inne, o których dobrze jest pamita:
1) dobieranie wyrae zwizych, a unikanie zbytecznych,

sabych, wodnistych, ogólnikowych, przez co myli gówne
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dobitniejszemi, a tok mowy ywszym si okae; 2) zrczne
uywanie ywych i mocnych figur retorycznych, np. po-

wtórzenia, stopniowania, nagromadzenia, przemilczenia

;

3) umiejtne posugiwanie si wyrazami, oznaczajcemi
powag (np. Chrystusowe: >A ja wam powiadam. ..«), wa-
dz (Niech si stanie wiato!), pewno i stanowczo
(Bóg tak chce!... Niebo i ziemia przemin, ale sowa moje

nie przemin!); 4) szczególniej za, celem nadania stylowi

dobitnoci i mocy, posiada kaznodzieja skuteczny rodek
w tekstach Pisma w. i Ojców Kocioa, penych niekiedy

mocy niepokonalnej. Bdy przeciwko dobitnoci stylu s
przesadna, nie odpowiadajca przedmiotowi, albo nuca
powaga; sztywno, rozwleko i wodnisto mowy ; w ka-

zaniach religijno-moralnych: ton namitny, objawiajcy si
w wyraeniach obelywych, lub te zdradzajcych gniew,

niech, ironj, sarkazm i t. d.

4) Estetyczne wasnoci stylu kaznodziejskiego. Celem

ich jest nadanie stylowi piknoci i wdziku: dziaaj one

przedewszystkiem na uczucie, a przez nie na wol, obu-

dzaj i utrzymuj uwag, zainteresowanie si i ochoczo
suchacza; nie s jednake tak konieczne jak wasnoci
retoryczne, byyby nawet szkodliwe, gdyby z ich powodu
jasnoci i dowodnoci rzeczy podrzdne wyznaczano miej-

sce i powicano prawd dla piknej formy, lub choby
tylko na równi stawiano wewntrzn tre z zewntrzn
szat i podnoszono rodki do godnoci i znaczenia celu

samego. Gówniejsze estetyczne wasnoci stylu s: 1) Na-
turalno, która styl dostosowywa do natury przed-

miotu 1
), do szczególnego zamiaru kaznodziei, do specjal-

nych okolicznoci (czasu, miejsca, powodów) mowy, do uspo-

sobienia, wieku i stanowiska mówcy 2
), wreszcie do stopnia

wyksztacenia, rodzaju i innych waciwoci suchaczów.

2) ywo stylu zaley na plastycznem przedstawieniu

1
) Is igitur erit eloquens, qui poterit parva sabmisse. modica tempe-

rate, magna granditer dicere. S. Aug. De doctr. christ. L. IV. c. 17.

2
) Est quaedam eloquentia, quae magis aetatem imenilem decet; est,

quae senilem; nec iam dicenda est eloquentia, si personae non congruat

eloquentis. Ibid c. 6.
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rzeczy i osób, iby suchacz widzia je niejako przed sob
obecne, mówice i dziaajce; osiga si t wasno przez

wyraenia obrazowe, unaoczniajce przedmiot, a zwaszcza

przez odpowiednie uycie przenoni i figur retorycznych.

3) Rozmaito w sowach, zwrotach mowy i gatunkach

stylu. Jeeli mowa ma budzi zaciekawienie, musi unika
jednostajnoci, a pociga przyjemn odmian 1

). 4) Ilar-

monja i melodyjno stylu zaley czci na dwicz-
nem dla ucha szykowaniu pojedynczych wyrazów, przeto

na unikaniu zbiegu twardych spógosek, na niepowtarza-

niu tych samych spógosek lub samogosek pod koniec

jednego i na pocztku nastpnego wyrazu, na nieustawia-

niu obok siebie wielu równo, a zwaszcza jednosylabowych

wyrazów; czci za na symetrycznej budowie zda i za-

mykaniu ich, o ile mona, wyrazami dobitnemi. Natomiast

rymowanie i miarowo poetycka albo wcale, albo w rzad-

kich zaledwie wypadkach moe znale zastosowanie.

2. O deklamacji kaznodziejskiej.

Deklamacj nazywa si oddanie myli i uczu zapo-

moc gosu do nich dostosowanego, celem przelania ich

w umysy i serca suchajcych. Nader wan jest dla ka-

znodziei rzecz dobra deklamacja, a std nieodzown po-

winno usilnego wiczenia si w jej nabyciu. Czsto bo-

wiem si zdarza, e zarówno zrozumienie i spamitanie

mowy, jak i wpyw jej na uczucie i wol, bardziej zale
od wypowiedzenia, ni od stylu. Deklamacja niejedno-

krotnie decyduje o znaczeniu zdania, które stosownie do

tonu, jakim je si wypowiada rónie moe by zrozumiane,

deklamacja zastpuje niedostateczno wyraenia i w ogól-

noci nadaje mowie osobn moc i dzielno. Stwierdza to

zreszt i dowiadczenie, e nawet mierne kazania przez

dobr wymow bardzo wiele zyskuj, podczas gdy najbar-

dziej opraoowane przez z deklamacj trac na swej sile.

') Ouantum congrue fieri potest, omnibus generibus dictio varianda

est. Ibid. c. 22.
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Wasnoci i warunki deklamacji kaznodziejskiej. Najwa-
niejszemi przymiotami dobrej deklamacji, odpowiednio

do trojakiego celu kaznodziejskiego (ut veritas paeat, placeat,

moveat), s: wyrazisto, wdzik i sia.

1) Wyrazisto w mówieniu winna by usilnem stara-

niem kaznodziei, iby go wszyscy obecni mogli dobrze sy-

sze i rozumie. W tym celu a) trzeba wymawia sowa
tak, jak je wymawiaj wszyscy, czysto i poprawnie wyra-

ajcy si po polsku; nie poyka sylab ani wyrazów,

zwaszcza na kocu zdania, nie szepleni ani si jka;
d) umiarkowa gos stosownie do wielkoci kocioa i liczby

suchaczów, a po nastrojeniu go do miary potrzebnej, nie

zniajc, do koca dotrzyma. Zbyt ciche wymawianie nie

pozwala dalej stojcym sysze kazania; podnoszenie gosu
nad miar obraa ucho, mczy mówc, odbiera mu siy,

a wkocu prowadzi do ochrypnicia i zatraty gosu. Nie-

znon take wad jest zaczynanie kadego osobnego zda-

nia gono, a koczenie go tak cicho, i do uszu suchaj-
cych dochodz jedynie dwiki i wyraenia niezrozumiae;

c) wkocu sama postawa kaznodziei wpywa na wyrazisto
jego mowy. W tym celu naley sta w rodku ambony,
pod daszkiem (o rednicy wikszej ni rednica samej

mównicy), aby si gos nie gubi pod sklepieniem; nie mó-
wi wzdu nawy, albo ku otwartym drzwiom; nie podno-

si zbyt wysoko gowy ani jej na dó opuszcza. Jeeli

mówca nie zna akustyki kocioa, niech si wprzód o niej

wywie. W dobrze zbudowanych wityniaoh poleca si
mówienie w kierunku przeciwnego ambonie filara, aby
kady dwik, odbijajc si, czystym do kaznodziei powra-

ca i jednoczenie rozchodzi si po caem audytorjum.

2) Wdzik w mówieniu wymaga naturalnoci, oywie-
nia i dwicznoci gosu, o) Naturalno deklamacji

zaley na dostosowaniu mowy do treci kazania, do uczu
i indywidualnych waciwoci kaznodziei. W tym celu na-

ley mówi swobodnie, swoim waciwym, nie cudzym, uda-

nym, pieszczonym lub w przesad wpadajcym gosem.
Najlepszym ku temu rodkiem jest gbokie przejcie si
prawd i duch modlitwy, który uatwia zapomnienie o so-

bie, a szukanie we wszystkiem samego tylko Chrystusa.

Wymowa .wita. '
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b) Oywienie albo rozmaito gosu jest drugim
warunkiem wdziku deklamacyjnego i doskonaym rod-
kiem do obudzenia w suchajcych zaciekawienia i uwagi.

Oywienie to polega: 1) na modulacji, czyli stosownem na-

taniu i agodzeniu gosu, celem dobitniejszego wyraenia
stopnia duchowego nastroju kaznodziei (radoci, smutku,

gorliwoci, witego gniewu); 2) na zachowaniu tempera-

tury, czyli trojakiego akcentowania gosu. Rozróniamy
akcent gramatyczny (na odpowiedni sylab wyrazu), reto-

ryczny (na najwaniejsze sowo w zdaniu), emfatyczny (na

uwydatnienie waniejszych zda przez powolne, silne i uro-

czyste wypowiadanie tyche). W ogólnoci kaznodzieja za-

czyna tonem umiarkowanym, podnosi go w toku mowy,
a najpotniej przemawia pod koniec; co za si mówi
o caoci kazania, to samo w odpowiedniej mierze naley
stosowa i do pojedynczych jego czci; 3) na przestrzega-

niu naleytej miarowoci co do prdszego lub powolniej-

szego mówienia i na stosowaniu przestanków. Te ostatnie

s albo gramatyczne (krótsze, odpowiednie znakom pisar-

skim), albo retoryczne (dusze, pomidzy czciami, pod-

podziaami, lub te by utrwali dopiero co wywoane wra-

enie). Wady przeciwne rozmaitoci deklamacji s: izoto-

nja, czyli jednostajnie powtarzajca si modulacja, jedna-

kowe podnoszenie i obnianie si gosu bez wzgldu na
myl i tre mowy; monotonja — brak wszelkiej modula-

cji, jednostajny, suchy ton mówienia; zbyt pospieszne re-

cytowanie, szkodzce nie tylko zrozumieniu i wdzikowi wy-

sowienia, lecz i godnoci sowa Boego. Lepiej jest mó-

wi wolno ni prdko. Powolno wtedy tylko bdzie wa-

dliw, jeli si wyradza jakby w dyktando, bez adnego
wzgldu na pojedyncze myli, lub jeli staje si podobn
do flegmatycznej obojtnoci, która nuy i usypia. Zreszt
tem wolniej mówi naley, im wiksze s rozmiary wi-
tyni, im liczniejsze audytorjum. c) Dwiczno czyli

eufonja nie tyle naley do istoty, ile raczej do ozdoby

dykcji, a polega na unikaniu wszystkiego, co czyni dekla-

macj nieprzyjemn, wic czstego urywania, zacinania si,

jkania, mówienia przez nos lub przez gardo, cedzenia

sów przez zby; tu naley zbyt ostre wymawianie dwi-
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ków syczcych, zbyt czste powtarzanie tych samych spó-

gosek, wyrazów jednakowych lub tego samego pochodze-

nia. Z drugiej strony deklamacja nabiera eufonji przez

uywanie dwików pynnych i melodyjnych, umiejtnie

pokombinowanych z mskiemi i mocnemi, przez naturalne

i harmonijne przechodzenie od jednego tonu mowy do

drugiego.

3) Sia deklamacji kaznodziejskiej zaley od przejcia

si mówcy prawd ewangeliczn. Poniewa gos jest od-

biciem uczu, przeto ywa wiara i gorca mio Pana

Boga musz si uwidoczni w mowie, oywi j odpowie-

dnio, nada jej ton uroczysty i naznamionowa religijnem

namaszczeniem. Gosiciel Ewangelji, który ukocha swe

posannictwo, w poczuciu wzniosego urzdu, jaki piastuje,

nie umie mówi o witych prawdach Boych inaczej, jedno

z wielk mioci i witym ogniem, co w sercu jego po-

nie. Taka mowa samym tonem i gosem wciska si z nie-

pokonan si do wntrza duszy i gbokie sprawuje na

suchajcych wraenie. Przeciwnie za z poród wszyst-

kich bdów deklamacji najzgubniejszym jest brak na-

maszczenia. Nic bardziej wstrtnego nad udan patetycz-

no i czcz deklamacj, nad wymuszony ton, zapomoc
którego zimny kaznodzieja usiuje wywoa zy i rozrzew-

nienie.

3. O akcji kaznodziejskiej.

Akcj kaznodziejsk nazywa si stosowne, deklamacji

towarzyszce wyraenie myli i uczu zapomoc postawy
ciaa, miny i gestów. Akcja kaznodziejska ma wane zna

czenie i dla kaznodziei i dla suchaczów, przez ni bowiem
ujawnia si wewntrzne uczucie mówcy, gdy co ywo jest

pomylane, odczute i upragnione, musi si ucieleni w ze-

wntrznych gestach. To ucielenienie myli, uczu i po-

stanowie zapomoc akcji kaznodziejskiej suy jedno-

czenie do przelania ich na audytorjum, wspomaga dekla-

macj i mocy jej przydaje. Czem deklamacja dla ucha,

tem jest akcja dla oczu suchajcych.
Róne s rodzaje akcji oratorskiej. Mina

oznacza uoenie twarzy, odzwierciadlajce wewntrzn
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myl i uczucie kaznodziei; gestem nazywa si ukad
i poruszenie innych czci ciaa. Akcje naturalne s
odpowiedniem naturze rzeczy ucielenieniem wewntrznego
stanu, np. pacz, skonienie gowy, spokojny, pospny, ra-

dosny wyraz twarzy; konwencjonalne albo symbo-
liczne maj swe okrelone znaczenie na mocy zwyczaju,

w powszechnem bdcego uyciu, np. klkanie, skadanie
rk, uderzanie si w piersi. Ze wzgldu na cel, s akcje

wskazujce miejsce, przestrze, objto i t. d. ; na-
ladujce jak czynno np. polania wod chrzcieln,

lub oznaczajce widzialnie stan wewntrzny duszy,

np. upadek lub postp moralny. Tych ostatnich zwaszcza
nader ostronie uywa naley, aby nie przekroczy gra-

nic przyzwoitoci i nie poda w lekcewaenie goszonej
prawdy.

Ogólne wasnoci akcji kaznodziejskiej s nastpu-
jce: a) Pr a w dz i wo t. j. zgodno z natur przed-

miotu czyli z treci kazania, z nastrojem i indywidual-

noci kaznodziei, nadto zgodno z gosem, by go akcja

nie wyprzedzaa ani si opóniaa, ale deklamacji towa-

rzyszya i miaa z ni równe trwanie, by ustawaa lub

przechodzia w inn akcj powoli, bez nagych i gwa-
townych przeskoków, b) Wdzik t. j. pewna swoboda,

daleka od wymuszonoci i ociaoci, od ruchów sztyw-

nych i ostrych; prostota, uzmysawiajca nie wszystkie od-

dzielne myli i uczucia, lecz tylko najwaniejsze; odpowie-

dnia ywo i rozmaito, nie pozwalajca na czste po-

wtarzanie jednej i tej samej akcji, c) Harmonja ze

wzniosoci nauki ewangelicznej, a wic szlachetno, po-

waga, nic wspólnego nie majca ze zbytni swobod, lekce-

waeniem, maostkow prónoci, otaczaniem siebie nim-

bem wielkoci i wogóle z tem wszystkiem, co zdradza jak-
kolwiek namitno.

Szczegóowe przepisy co do akcji kaznodziejskiej. Dotycz
one tak postawy i porusze caego ciaa jak i pojedynczych

jego czci, mianowicie tych, które szczególniej s czynne

przy akcji, wic gowy, twarzy i rk. a) Kaznodzieja na

ambonie powinien sta, siedzie mógby tylko starzec lub

mówca niemoc znkany. Postaw ma przybra skromn
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i zarazem szlachetn, niewymuszon, bez sztywnoci, za-

kopotania, strachu lub bojani. Nóg nie naley rozkra-

cza, poniewa przy wielkiem nateniu gosu monaby si
narazi na ruptur. Poruszenia caego ciaa rzadko maj
miejsce, a jeeli si je robi, winny by lekkie; nie podno-

si si i nie opuszcza na palcach; nie rzuca si gwa-
townie, nie przechyla miarowo na obie strony ani zbyt-

nio pochyla do suchaczów, b) Gowa ma by naturalnie

podniesion, nie opuszczon naprzód, ani na bok, ani

w gór zadart; porusza si ni niekiedy tylko i lekko,

zwykle w kierunku rki; jedynie wyraajc odraz lub

niech, odwracamy gow w stron przeciwn ni gest

rki. Zdejmujemy biret i skaniamy gow na imi Jezus.

Podobnie schylamy j ku suchaczom na znak zadowole-

nia. Lekkie potaknicie oznacza przyzwolenie; lekkie po-

ruszenie w jedn i drug stron znamionuje zaprzeczenie;

podniesienie gowy i oczu ku niebu jest wyraeniem ufnoci
i nadziei, c) Fizjognomja kaznodziei ma odzwierciedla

jego sowa, jego przekonanie, jego przejcie si goszon
prawd, a suchacze maj czyta w jego obliczu uczucia

serca kapaskiego. Twarz w ogólnoci powinna by spo-

kojn, niezalknion, skromn, ma si na niej odbija po-

waga, agodno, pogoda, lub to, czego wymaga tre ka-

zania. Niepodobna zreszt, by przepisy retoryczne zdoay
szczegóowo okreli kadorazowe uoenie oblicza; jedyn
i najlepsz w tym wzgldzie regu jest jak najywsze od-

czucie i jak najgortsze przejcie si goszon prawd re-

ligijn, d) W oczach kaznodziei najbardziej mona i na-

ley czyta jego uczucia, dlatego powinien wzrok swój

z pewn swobod umie zwraca do audytorjum, aby i wi-

dzeniem zdawa si mówi, i nad suchaczami panowa.
Wad przeto wielk jest mie podczas mówienia oczy zam-

knite, przymruone, patrze ustawicznie w jedno miejsce,

albo przeciwnie, zbytnio rzuca niemi na wszystkie strony.

e) Rce przy akcji kaznodziejskiej najwicej maj do czy-

nienia. Zwyczajnie winny domi opiera si na parape-

cie ambony, jednak bez wszelkiego wytenia; nie mona
okciami opiera si o brzegi kazalnicy ani te dugo trzy-

ma rk bezczynnie. Gesty ca rk wychodz od ra-



102

mion, nie od okcia. Prawa rka wicej jest w ruchu ni
lewa, która albo uywa si do znaków podrzdnych, po-

mocniczych, dla wyraenia wzgardy, odmowy, niechci,

wstrtu, lub dziaa wspólnie z praw. Ta ostatnia zaczyna

gest od lewej strony i ku prawej zakrela pókole. Gdy
jedna w ruchu, druga spoczywa na parapecie; gdy si
mówi od otarza, podczas gestu prawej rki lewa albo jest

opuszczona, albo oparta doni na piersiach. Gdy obie rce
dziaaj razem, albo si podnosz, albo wycigaj, albo sty-

kaj i rozchodz, albo skadaj, zaamuj, krzyuj. Za este-

tyczn linj w poruszaniu rki uwaa si lekkie jej falo-

wanie. Wad jest klaska domi lub uderza pici
w ambon, opuszcza rce a z pochyleniem korpusu, wy-

ciga je do góry ponad gow, podnosi je tylko od ok-
cia, f) Palce maj by lekko wyprostowane i tworzy je-

dn wraz z doni paszczyzn* mog te by kocami
lekko przycinite do siebie, zwaszcza gdy rka czyni

gest wskazujcy. Za niestosown rzecz uwaa si wska-

zywanie jednym palcem, ciskanie doni w pi, wypra-
nie i rozdzielanie palców, zwaszcza przy gestach, ca rk
czynionych.

Przy pouczaniu, zapytaniach, wezwaniach rk lekko

wyciga si ku suchaczom, a do wewntrzn stron
zwrócona jest do góry, jakoby si chciao poda wiernym
prawdy goszone. Przy twierdzeniach, dowodzeniu do
zwrócona jest przeciwnie, a rka lekko faluje, jakby na
przydanie mocy argumentom. Taka sama pozycja doni,

lecz z niszem opuszczeniem rki, albo te gest podobny
do odpychania czego od siebie na stron oznacza karce-

nie, zaprzeczenie, obrzydzenie lub przeklcie. Przeciwnie,

trzymanie rki przed sob naksztat ostrza znamionuje
wtpliwo i niepewno. Przy zapewnieniach i poprzy-

siganiach kadzie si rk na piersi. Podczas modlitwy
kaznodzieja ma obie rce przed sob zoone, lub te jedn
rk i oczy zwrócone ku otarzowi. Donie ze spltanemi
nawzajem palcami, oparte nieco poniej piersi, podczas gdy
gowa i oczy albo s spuszczone, albo podniesione do góry,

wyraaj bole; przeciwnie, donie wolne i ku niebu wznie-
sione znamionuj uczucie radoci i dzikczynienia.
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Przeciwko dobrej akcji kaznodziejskiej jest pomijanie
gestów lub zbytnia o nie dbao, dochodzca a do prze-

sady.

Std rozporzdzenie w. Kongr. Konsyst. z dn. 28. VI
1917 przestrzega: Co do akcji podczas kazania, nie mona
wymyle lepszej reguy nad t, jak w. Hieronim daje

Nepocjanowi: »Nie bd deklamatorem lub krzykaczem,
albo gadu bez sensu... Szermierk sów i pynn wymow
wywoywa... podziw dla siebie, to rola nieuczonych ludzi...

c

(rozdzia III).

Do nabycia wprawy w tak wanej rzeczy, jak jest

wzorowe wypowiedzenie kazania, naley nawet w yciu
powszedniem nawyka do wyraania si naturalnie, wyra-
nie i poprawnie, jako te i do odpowiednich, mowie towa-

rzyszy mogcych akcyj. Dobrze te jest uwaa na natu-

ralne gesty innych, uywane jako oznaki radoci, smutku
i t. d.



CZ III.

O poszczególnych rodzajach nauczania

kocielnego. 1

)

Nauczanie kocielne mona rozpatrywa albo ze wzgl-

du na przedmiot, albo ze wzgldu na form. Ze wzgldu
na przedmiot dzielimy kazania 2

) na dogmatyczne, moralne,

liturgiczne, panegiryczne i okolicznociowe. Ze wzgldu na

form rozróniamy kazanie waciwe, parenez, homilj,

nauk katechizmow i konferencj. Nad kadym z tych ro-

dzajów bliej si zastanowi naley.

ROZDZIA I.

O rodzajach nauczania kocielnego ze wzgldu
na przedmiot.

1. Kazania dogmatyczne.

Kazania dogmatyczne maj za przedmiot prawdy wia-

ry chrzecijaskiej, mianowicie ich wykad, uzasadnienie

i obron, a to celem utrzymania, oywienia i pomnoenia
wiary w duszach suchaczów. Nauczanie dogmatu jest

pierwszym obowizkiem kaznodziejów, wskazanym przez

Boskiego Mistrza, przez ustawy kocielne 3
) i przez sam

J
) Schiich, 1. c.

2
) I tu równie, jak w II czci tego podrcznika, wyraz kazanie

bierzemy w znaczeniu obszerniejszetn.

8) C. Tr. s. V c. 2 de ref.
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zdrowy rozum. W naszych zwaszcza czasach, gdy nie-

przyjaciele Kocioa uderzaj na wszystkie prawdy wiary,

gdy midzy samymi nawet katolikami tyle jest bd-
nych poj, majcych bez wtpienia swe ródo w niezna-

jomoci zasad religijnych kazania dogmatyczne s nieod-

zownie potrzebne. Bez kaza dogmatycznych katolicka

wiadomo zaciera si i rozpywa w obojtnoci i niedo-

wiarstwie, a moralno bez dogmatu staje si budynkiem
bez fundamentu, ciaem bez duszy.

Zasady, których naley przestrzega przy opracowy-
waniu kaza dogmatycznych, s nastpujce: 1) Przede-

wszystkiem trzeba mie na uwadze jasny, z nauk katolic-

k najzupeniej zgodny wykad omawianej prawdy i grun-

towne jej uzasadnienie, zastosowane do pojcia suchaczów;
pierwsze miejsce zajmuj nie dowody z rozumu, lecz z po-

wagi Boej czerpane. 2) Przy uzasadnianiu dogmatu za-

chowa naley szczególn ostrono, aby zamiast utwier-

dzenia suchajcych, nie obudzi w nich wtpliwoci w wie-

rze, co atwo sta si moe, jeliby si chciao dowodzi
wprost najbardziej znanych prawd chrzecijaskich, np.

istnienia Boga, niemiertelnoci duszy, Bóstwa Chrystuso-

wego, rzeczywistej obecnoci Zbawiciela w Najwitszym
Sakramencie, egzystencji pieka. Ludzie prostej a szczerej

wiary, którzy nigdy o tego rodzaju prawdach nie wtpili,

ani nawet nie przypuszczali podobnych wtpliwoci w in-

nych katolikach, co najmniej mogliby z dowodzenia wprost
wzi pewnego rodzaju zgorszenie. Niechaj tedy kazno-

dzieja unika wszelkiego pozoru, jakoby powtpiewa o pra

wowiernoci audytorjum, niech zaoenie mowy kazalnej

wypowiada nie w formie twardej, jaskrawej, lecz raczej

ubocznie, i samo dowodzenie niech równie ubocznie
przeprowadzi, to jest zamiast rozpatrywa dogmat z punktu

widzenia prawdziwoci i pewnoci, niech go przed-

stawi ze strony innej, np. mioci, piknoci, wzniosoci,

tak przytem kierujc dowodzeniem, aby jednoczenie i praw-

dziwo dogmatu zostaa wykazan. Zamiast np. wyrazi

zaoenie w ten sposób: >Chc was przekona, e Bóg

istnieje*, niech powie: »Rozwaymy dzi, jak wszystko pro-

wadzi nas do poznania Pana Boga i Jego nieskoczonych
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doskonaoci Zamiast powiedzie: >Udowodni wam, e
Jezus Chrystus w N. Sakramencie jest prawdziwie obecny<,
niech mówca wemie swój temat z innego punktu widze-
nia i tak sformuuje zaoenie: »Zastanowimy si nad ogro-
mem mioci, jak nam Chrystus Pan okaza, dajc siebie

samego w N. Sakramencie*. Takie zaoenie mieci bdzie
i uzasadnienie w rozprawie kazalnej dogmatu rzeczywistej

obecnoci Zbawiciela w Eucharystji, a jednak dowód prze-

prowadzony zostanie nie wprost, lecz ubocznie; dogmat b-
dzie uzasadniony, wtpicy umocnieni, wierni owieceni
i nauczeni, a zarazem uchronieni od naraenia ich na ja-

kiekolwiek wtpliwoci. 3) Kazanie dogmatyczne nie ma
by suchym wykadem, a obowizkiem kaznodziei jest nie

tylko prawd wiary uzasadni, lecz nadto wykaza jej sto-

sunek do suchaczów, pobudzi ich do jej mioci, do uzna-
nia obowizków z niej wynikajcych i do urzdzenia wedug
niej swego ycia. Z tego wzgldu dobrze jestczy w ka-

zaniach dogmat z moralnoci i, mówic np. o tajemni-

cy Zmartwychwstania, wykaza, e ono jest podstaw na-

szej nadziei, albo, zastanawiajc si nad tajemnic Oczy-
szczenia Najwitszej Marji Panny, przedstawi, jaki nam
w niej daa przykad pokory, posuszestwa i cierpliwoci.

4) Niekiedy mówca zniewolony jest broni prawd wiary

przeciwko napaciom nieprzyjació; wówczas wystpuje on
jako apologeta, a nawet, jeli konieczno tego wymaga,
jako polemista. Apologe tyczny sposób dowodzenia
(to samo co uboczne zbijanie zarzutów), najbardziej

w tym razie polecenia godny, zaley na jasnem i dokad-
nem wyoeniu prawdy katolickiej, na gruntownem jej uza-

sadnieniu i na ywem a mocnem wykazaniu jej piknoci
i skutecznoci. Bdy niedowiarków albo si zupenie prze-

milcza, albo przytacza jako zarzut. Nie naley ich wszak-

e ka w usta caemu audytorjum (np. powiecie mi, zarzu-

cicie mi moe...), lecz przytoczy jako pojedyncze zdanie

(np. powie kto moe... czowiek pyszny, chciwy, faszyw
olepiony nauk powie mi na to...), a nastpnie odeprze
naleycie i mocno, lecz zawsze w wyrazach penych godno-

ci, bez szykany, ajania i uszczypliwych przytyków. Po-
lemiczny albo kontrowersyjny sposób zaley na tem, e
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twierdzenia przeciwne nauce katolickiej wyranie si po-

daje, wic si te wprost na nie nastaje i je odpiera.

Lecz takie gromienie bdnej nauki atwo moe zniy si
do gromienia samyche bdnowierców i raczej ich rozdra-

nia ni uczy i przekonywa. Z tego powodu, biorc ogól-

nie, niechaj kaznodzieja unika polemicznego sposobu uza-

sadniania dogmatów, wyjwszy, gdyby w danej miejsco-

woci ziarno niewiary czy herezji rozsiewane byo jawnie

i skrycie, sowem i pismem pomidzy wiernymi. Ma bo-

wiem wówczas powinno wykaza ca czczo i fasz b-
du i obali go si prawdy katolickiej, gdy jakkolwiek

jest zwiastunem pokoju, to wszake ciy na nim prawo
i obowizek obrony powierzonych sobie owieczek od na-

padu wilków drapienych. Co za dotyczy samego sposo-

bu odpierania zarzutów, strzec si trzeba przesady i prze-

inaczania w przedstawianiu zda bdnowierczych, stara
si wykaza niezgodno tyche z nauk katolick i szko-

dliwe z nich nastpstwa dla ycia religijno - obyczajowego.

Uzasadnienie prawdy jest i tu rzecz gówn, a odparcie

bdu (czyli to, co jest waciwie polemiczne) rzecz drugo-

rzdn. Mowa kaznodziejska ma by jasna, dobitna, pew-
na siebie, odpowied wyczerpujca, ma unika najmniej-

szego nawet ladu zakopotania, niepewnoci, a przede-

wszystkiem ma dba o to, aby zarzut nie by janiejszy

i dobitniejszy ni samo jego odparcie.

2. Kazania moralne.

Kazania moralne, czyli obyczajowe maj za gówny
przedmiot mora ewangeliczny, a za gówny cel — podanie

suchaczom tych prawd chrzecijaskich, które bezpored-
nio dotycz speniania obowizku, wykonywania cnoty,

obrzydzenia grzechu i wykorzeniania wad i naogów. Zby-
teczna dowodzi potrzeby kaza moralnych, jak bowiem
ciao bez duszy martwe jest, tak i wiara bez cnoty i do-

brych uczynków, a rzecz pewna, e bez nauczania morau
i zachty do niego niemasz poprawy obyczajów ani po-

stpu na drodze ycia chrzecijaskiego.

Przy opracowywaniu kaza moralnych nastpujce
uwagi na wzgldzie mie naley: 1) Nie oddziela mora-
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noci od dogmatu, lecz okaza zobopólny ich zwizek. Jak
bowiem drzewo z korzenia bierze wzrost i pikno, tak
cnota sw rzeczywist zasug i ozdob czerpie z nadprzy-
rodzonego fundamentu wiary. Wykad moralnoci bez ta-

kiej podstawy byby czysto racjonalistyczn rozpraw, a po-
niewa ni by w kociele nie powinien, naley go owia
religijnem namaszczeniem i oprze na powadze Boskiej,

dowie e Bóg tak chce, e ma prawo tego wymaga..
2) Wykad moralnoci chrzecijaskiej ma by nie tylko t e-

ore tyczny, majcy na celu objanienie i uzasadnienie
rzeozy, lecz nadto praktyczny, przez wskazanie poszcze-
gólnych powinnoci, a prócz tego ascetyczny przez ob-

znajmienie suchacza z przeszkodami na drodze speniania
obowizku, wykonywania przykaza, z niebezpieczestwami,
jakie cnota napotyka, ze rodkami i sposobami do jej na-

bycia, do wykorzenienia zych naogów. Niedosy przeto
poprzesta na samych ogólnikach, narzekaniach na zepsu-
cie obyczajów, lecz trzeba wyrobi w wiernych przewiad-
czenie, e powinnoci i cnoty chrzecijaskie s za ask
Bo moebne do spenienia, i nauczy ich, gdzie, jak i kie-

dy maj si w ich spenianiu wiczy. 3) Nauczajc moral-
noci ewangelicznej, kaznodzieja winien unika surowoci,
która odstrasza przesadnemi wymaganiami, i zbytniej po-
baliwoci, gotowej sprowadzi przykazanie do rzdu
zwykej rady, a przez to przyczyni si do rozlunienia
obyczajów. 4) W omawianiu pewnych materyj, ilekro do
tego kaznodziej zmusza potrzeba, zachowa roztrop-no i przyzwoito, aby nikogo nie zgorszy. Strzec

si równie przesady w malowaniu cnoty tak idealnie,

iby suchacza miaa odbiec ochota denia do niej dla

rzekomego niepodobiestwa jej osignicia, ani przedsta-

wia wystpków w taki sposób, iby dla ich nadzwyczaj-
noci grzesznik nie sdzi si by od nich wolnym. 5) Wre-
szcie niekiedy nie wystarcza samo przedstawienie i uzasa-

dnienie prawdy moralnej, a nawet i zachta do jej zamio-
wania i do postpowania wedug jej przepisów; moe si
bowiem nadto okaza potrzeba zgromienia suchacza i po-

budzenia go do pokuty. Tego rodzaju skarcenie bywa na-

wet przedmiotem osobnych kaza. Std do rzdu kaza
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moralnych nale take pokutne i karcce, a gów-
nym ich celem jest poruszenie i nawrócenie grzesznika.

Wymagaj one wielkiej gruntownoci, uczucia i mocy z jed-

nej, a ostronoci i roztropnoci, poczonej z mioci bli-

niego, z drugiej strony, aby zamiast poruszy i upamita,
raczej nie rozgoryczy i w zem grzesznika nie zaci. Ta
ostatnia uwaga stosuje si szczególniej do kaza karccych,
które mog mie miejsce jedynie z powodu wielkich i z pu-

blicznem zgorszeniem poczonych naduy. W karceniu

naley zachowa cis miar sprawiedliwoci, nie przesa-

dza w przedstawianiu popenionego naduycia, nie obwi-

nia o niego wszystkich, odoy zgromienie na czas od-

powiedni (niezawsze wypada karci zaraz po spenionym
czynie), nie da si powodowa stronniczoci, osobistej ura-

zie i rozgoryczeniu, aby suchacze ze sów, z gosu i ca-

ego zachowania si kaznodziei mogli pozaa, e gromi,

mioci jedynie powodowany, i e pragnie poprawy, a nie

dokuczenia bdzcym. Wystpki pojedynczych osób (a na-

wet stanów i miejscowoci w przeciwstawieniu do innych

stanów i miejscowoci) nie mog by przedmiotem strofo-

wania na kazalnicy. 1

)

3. Kazania liturgiczne.

Przedmiotem kaza liturgicznych s obrzdy i cere-

monje Kocioa. Gówny cel, jaki tu sobie kaznodzieja na-

kada, jest poda wiernym naleyte rozumienie witych
czynnoci i przysposobi ich do brania ywego udziau
w kulcie katolickim. Wygaszanie przeto gruntownych,

zajmujco opracowanych kaza, obejmujcych liturgj ko-

cieln w caym jej zakresie, jest cisym obowizkiem dusz-

pasterza. Koció we wszystkie czynnoci wite, w kady
najmniejszy przedmiot, ku czci Boej uyty, umia wla
ducha, myl, znaczenie, uzmysowi niejako prawdy wiary

tak dogmatyczne jak moralne, przedstawi dziaanie aski

w duszach ludzkich. Liturgja zatem, to ycie Kocioa,
a wprowadzi w nie wiernych, da peny wykad i pozna-

nie tego ycia, przejawiajcego si w witych obrzdach

') Jongan. O kazaniach karccych, Lwów. 1901.
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i ceremonjacb, to niezaprzeczona powinno kaznodziei.

Bez kaza liturgicznych uczestniczenie ludu w subie Bo-
ej bdzie czysto zewntrzne, mechaniczne, a co gorsza,

zrodzi obojtno, lekcewaenie witych czynnoci. Zapo-
biegaj temu przepisy Kocioa, polecajce staranny z am-
bony wykad funkcyj liturgicznych. 1

)

Wykad obrzdów liturgicznych ma by nie dowolny,
lecz autentyczny, oparty na samyche ksigach liturgicznych

i na powanych, majcych ogólne uznanie katolickich au-

torach. Jeli jaki obrzd ma dwa znaczenia : dogmatyczne
i moralne, oba przy wykadzie uwzgldni naley. Poy-
teczna te niekiedy rzecz bdzie przedstawi historyczny

pocztek i rozwinicie si danej uroczystoci albo ceremo-
nji. Wreszcie, o ile tego potrzeba, poda sposób korzysta-

nia ze witego obrzdu.

4. Kazania panegiryczne.

Kazania panegiryczne. albo pochwalne maj za przed-

miot pochwa witych Paskich, a cel mów tego rodzaju
jest taki sam, jaki sobie Koció zakada we czci, oddawa-
nej kanonizowanym sugom Boym, mianowicie: chwaa
Boga przedziwnego w witych swoich, zachta wiernych
do czci i wzywania mieszkaców nieba i wreszcie pobu-
dzenie do ich naladowania. Aby powyszy cel osign

:

1) kaznodzieja winien z jednej strony przedstawi wielko
i wdzik witoci, janiejcej w sugach Boych, a z dru-

giej drog, któr do niej doszli. Bdzie mia przytem oka-

zj do zwalczania dosy powszechnego przesdu, utrzymu-
jcego, jakoby wito zaleaa na czynieniu rzeczy nad-
zwyczajnych, gdy tymczasem wiara uczy, e istota dosko-
naoci polega na miowaniu Pana Boga i wiernem
spenianiu obowizków stanu i powoania, i e wewntrzna,
intencja nadaje kadej sprawie ca warto w obliczu

Stwórcy. Nie dlatego wici byli witymi, e czynili nie-

kiedy rzeczy nadzwyczajne i oddawali si umartwieniom
dla przecitnego czowieka niedostpnym, ale dlatego, e

i) Syn. Trid. sess. XXII, c. 8; Katechizm Rzymski, p. II, c. 2, n. 59

upomnienia i w rytuale rzymskim i w naszym zawarte.
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byli oywieni duchem Boym i wszystko czynili doskonale

i z doskonaej miooi ku Bogu. Std te kaznodzieja prze-

dewszystkiem winien zwraca uwag na pobudki i na du-

cha, oywiajcego witych Paskich, i wskazywa wier-

nym, jak ten sam duch ma yciem ich kierowa, aby na-

ladujc sugi Boe, sami te naprawd uwici si mogli,

chociaby adnych nadzwyczajnoci, uderzajcych oko

ludzkie, nie czynili. 2) Pochway, oddawane witym, nie

powinny by komunalne tak, aby z maemi zmianami day
si do wszystkich stosowa. Wiele zreszt jest przedmio-

tów, o których w kazaniach panegirycznych mówi mona.
Pierwsze tu miejsce zajmuje cnota eh ar ak te rys tycz na,

któr suga Boy w szczególny sposób si odznaczy. Mo-

na te poytecznie prawi o innych jego cnotach, o spo-

sobie, jakim go Bóg do witoci prowadzi, o rodkach,

które mu suyy do nabycia doskonaoci, o walkach, które

stacza, o przeszkodach, które zwycia, o poprawie z b-
dów, którym podlega, ciarach i obowizkach, jakie

dwiga, o chwale niebieskiej, jakiej zaywa, i o czci na

ziemi mu oddawanej, o pomocach i askach, jakie swym
czcicielom u Boga wyjednywa i t. d. A chwalc witych
Paskich, zawsze std odpowiedni nauk ywym poda
trzeba, aby zbudowanie i owoc podany z kazania od-

nieli. 3) Jeeli w jednem kazaniu wypadnie chwali wielu

witych, dobrze jest upatrzy jedn wspóln im cnot,

lub te z jakiego szczegóu ich ycia jedn jak wypro-

wadzi nauk i t obra za przedmiot mowy; albo te ka-

demu witemu osobn cz kazania powici (byle tych

czci wicej nad trzy nie byo), lecz nawet i w tym ostat-

nim razie nie spuszcza z oka jednoci zaoenia i przed-

miotu kazalnego. Np. wici apostoowie Szymon i Ta-

deusz s znakomitym wzorem apostolskiej gorliwoci

o chwa Boga i dusz zbawienie. Na uroczysto w. Pio-

tra i Pawa: a) nawrócenie Piotra zawstydza wielu grzesz-

ników, b) nawrócenie Pawa zawstydza wielu sprawiedli-

wych. 4) Jeeli o witym, w którego uroczysto ma by
wygoszone kazanie, nic albo niewiele wiemy, nie wynika

std, ibymy mieli pomin go milczeniem i przej odrazu

do obranego przedmiotu. Nawet i w tym razie mówca co
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znajdzie na pochwa sugi Boego, a std zrcznie przej-

dzie do nauki, któr chce poda suchaczom, do cnoty, jak
bez wtpienia wity si odznacza. Dobra np. wówczas
bdzie okazja mówienia o mczestwie, o dziewictwie, gor-

liwoci, stanie kapaskim, zakonnym, o yciu pokutnem
i t d. 5) Dwojaki jest sposób traktowania przedmiotu ka-

za panegirycznych: historyczny i moralny. Pierw-

szy zaley na podniosem przedstawieniu ycia witego
(które zwykle kaznodzieja dzieli na osobne okresy), z przy-

daniem krótkiej nauki czyli zastosowania do suchaczów.
Jest to panegiryk waciwy; np. w. Mikoaj by a) wzorem
pobonoci w wieku modzieczym, b) wzorem mioci
w wieku mskim, c) wzorem wiary w wieku podeszym.
Nawrócenie w. Marji Magdaleny byo a) szybkie, -praw-
dziwe, c) doskonae; w. Elbieta wzorem o) dziewic, b) on
i c) wdów chrzecijaskich. Drugi sposób, moralny albo

dydaktyczny, podaje jak nauk, tumaczy j i uza-

sadnia wedle potrzeby, poczem owietla i stwierdza faktami

z ycia witego; lub te w czci pierwszej chwali, a w dru-

giej wyciga z pochway nauk i czyni odpowiednie za-

stosowanie. Np. I. Co znaczy opuci wiat dla Boga.

II. Jak w. Franciszek Ksawery, opuciwszy wiat, uwici
siebie i zbawi wiele dusz; albo I. Jak wiele dobrego przy-

czynia Kocioowi przedziwna agodno w. Franciszka Sa-

lezego. II. Jak bardzo o t cnot stara si winien chrze-

cijanin. 6) Panegiryki wicej ni inne rodzaje mów ka-

zalnych wymagaj uroczystego stylu, zwaszcza we wst-
pie, podniosoci, gorcoci w zastosowaniach, upominaniu

i zachcaniu. I tu wszake mowa winna by naturaln,

bez przesady, prónej wytwornoci i wykrzykników. 7) Wad
kaza pochwalnych jest: jeeli s zwyczajnem tylko opo-

wiadaniem iub jedynie mora zawieraj; jeeli podaj nie-

krytyczne z ycia witych legendy, albo wynosz jednego

witego kosztem innych; jeeli wreszcie redukuj si do

czczych ozdób oratorskich i poetycznej deklamacji.

5. Kazania okolicznociowe.

Do tego rodzaju zaliczamy wszelkie mowy religijne,

miewane przy waniejszych zdarzeniach czy religijnej, czy
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wieckiej natury, albo w takich okazjach, w których wierni

spodziewaj si budujcej z ust kapana nauki, pociechy

lub upomnienia. Ogólne uwagi, dotyczce kaza okolicz-

nociowych, s nastpujce: 1) Przy przemówieniach tego

rodzaju naley mie na widoku powód mówienia i jego

stosunek do religji i moralnoci, aby std wyprowadzi
przedmiot kazania taki, jaki w danej chwili bdzie najod-

powiedniejszym. Nie tylko zreszt materja, lecz i sposób

ujcia rzeczy winien by dostosowany do natury wypadku,
z którego przyczyny mamy przemawia, aby zgodnie z jego

charakterem mowa kaznodziei nosia na sobie cech uro-

czyst, radosn, powan, czy smutn, nastrój poufay
serdeczny i t. d. 2) Mowa okazjonalna ma si odznacza
praktycznoci, t. j. wnioski i zastosowania moralne naley
do tych wanie stosowa, których dany wypadek bliej

dotyczy, albo którzy bardziej s zainteresowani dan uro-

czystoci i udzia w niej bior; takie bowiem zastosowa-

nia i upomnienia, jak i samo zdarzenie czy specjalna uro-

czysto, gboko zapisuj si w pamici. 3) aden inny

rodzaj nauczania nie domaga si po kaznodziei tak dalece

posunitej ostronoci i tyle oratorskiego taktu ile przemó-

wienia przygodne. Cokolwiek ma si tu wygosi — alu-

zje do osób i rzeczy, wyraenia pochway czy nagany, po-

woywanie si na kogo i powcigliwo w sowach —
wszystko winno by dokadnie rozwaone. Powiedzie bo=

wiem za wiele lub za mao jest w pewnych razach rzecz
zarówno niepodan. Niechaj suga Kocioa mówi
o przedmiocie, a unika osobistoci, a jeeli tego uczyni
nie moe, niechaj przynajmniej dalekim bdzie tak od

pochlebstwa, jak i od osobistych przeciw komukolwiek wy-

cieczek. 4) Krótko jest najczciej bardzo wanym przy-

miotem przemówie okolicznociowych; wykad rzeczy

niech bdzie gorcy, dykcja ywa, ozdobna, pena godno-

ci; trafay wybór tekstu naczelnego niepoledni odgrywa
tu rol.

Poszczególne rodzaje kaza okolicznocio-
wych s: przemówienia okazjonalne w cisem znaczeniu,

przemówienia przy udzielaniu sakramentów w., przy kon-

sekracjach i benedykcjach, wreszcie mowy prymicyjne, se-

Wyraowa witt. 8
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kundycyjne, instalacyjne, z powodu obóczyn, lubów za-

konnych 1 t. d. .,„ g j
f

1) Co dotyczy przemówie okojcnafyiych w cislem xna-

czeniu, maj one nastrój radosny lub smtny, stosownie do

zdarzenia, z powodu którego kaznodzieja przemawia. Zda-

rzenie owo naley przedstawi w wietle wiary jako dzieo

Boej sprawiedliwoci, czy dobroci i miosierdzia; nastp-

nie wskaza na zamys Opatrznoci, która dla naszego po-

ytku co tak uczynia albo dopucia, ostrzec, pocieszy,

podwign na duchu lub pobudzi do wdzicznoci i przy-

da odpowiednie upomnienie czy zacht. — Osobny ro-

dzaj mów okazjonalnych stanowi mowy aobne i po-
grzebowe, miewane albo z powodu zgonu znakomitych

dostojników i ludzi zasuonych w Kociele i narodzie, albo

przy oddawaniu ostatniej posugi zwokom nieboszczyków.

W pierwszym razie mowa ma charakter panegiryku, a ce-

lem jej jest wykaza zasugi i przymioty zmarego, ywym
za poda do naladowania wzniosy przykad pracy i po-

wice, których on by wzorem. Tu zwaszcza potrzebne

jest naleyte opracowanie rzeczy, styl podniosy i uroczysty;

przy tem wszystkiem kaznodzieja ma nie zapomina, e
najpierwszym jego obowizkiem jest prawda, e wic ani

pa jot w pochwaach przesadzi mu si nie godzi, a cho-

cia niektóre wtpliwe co do pobudek czyny nieboszczyka

wolno tumaczy na dobre w owietleniu póniejszych spraw

penego zasugi ywota, to jednak nigdy nie moe da si
powodowa wzgldom czy na suchaczów, czy na rodzin
zmarego. Jeli niewiele dodatniego mona powiedzie na

jego pochwa, wówczas najlepiej jest albo wcale nie prze-

mawia, albo te poprzesta na podaniu odpowiedniej na-

uki ku zbudowaniu suchajcych. Mowy pogrzebowe dru-

giego rodzaju, t. j. przy oddawaniu ostatniej posugi nie-

boszczykom, którzy nie zajmowali wybitnego stanowiska

w spoeczestwie i niczem szczególnem, si nie odznaczy,
maj charakter krótkiej egzorty na odpowiedni temat, np.

o gotowoci na mier, o pracy nad zbawieniem, o mierci,

sdzie, o rzeczach psttacznych, przyczem kaznodzieja do

udzielanych przez si upomnie wtrca stosowne a budu-

jce szczegóy z ycia nieboszczyka. Zreszt dekret Kongr.

8 rt twom^W
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Konsystorjalnej z dn. 28. VI. 1917 (rozdz. III) zabrania wy-
gasza mowy pogrzebowe bez uprzedniej i wyranej zgody
ordynarjusza, który przed udzieleniem swego placet moe
zada przedstawienia sobie rkopisu.

2) Przemówienia przy udzielaniu sakramentów witych
np. przy chrzcie dorosych lub przy chrzcie dziecicia

(zwaszcza jeli jest obawa, e rodzice zaniedbaj je nale-

ycie wychowa), przy bierzmowaniu, przy Komunji gene-

ralnej, albo przy pierwszej Kómuji dziatek, przy zawie-

raniu zwizków maeskich, maj za przedmiot treciwie

przypomnie wito, potrzeb, poytek sakramentu, zna-

czenie obrzdów, przygotowanie i obowizki przyjmuj-
cych, nadto gorco zachci i usposobi do naleytego
przyjcia sakramentu i do korzystania z ask sakramen-

talnych, n be [ (r> :£a fiiafiSBj <

3) Przemówienia przy konsekracjach i benedykcjach mog
by rozmaitej treci, tak jak i same konsekracje i bene-

dykcje s rónego rodzaju, np. bogosawienie pielgrzymów,

konsekracja lub powicenie kocioa, kaplicy, otarza,

dzwonu, cmentarza grzebalnego; powicenie krzya, figury,

drogi krzyowej, szpitala, szkoy, domu sierot, chorgwi,

mostu, drogi elaznej, telegrafu i t. d. Przedmiotem mowy
przy podobnych ceremonjach bdzie celi znaczenie danego

bogosawiestwa czy powicanych przedmiotów, obowizki
benedykowanych osób, sposób uycia rzeczy powiconej,
aby std otrzyma nie tylko poytek i wygod doczesn,

ale nadto osign dobro nadprzyrodzone duszy i chway
Bogu przyczyni. 1

)

) Do ostatniego dziau mów okolicznociowych na-

raania prymicyjne, sekundycyjne, przemówienia przy

obejmowaniu parafji przez nowego duszpasterza i przy

opuszczaniu teje z rozporzdzenia wadzy duchownej.

Przedmiotem wszelkich mów tego rodzaju jest kapastwo
inb i Ti

5tsf> E j
j

') Wzorem takiej mowy okolicznociowej, tz okazji powicenia przed-

miotów do uytku wieckiego, a nawet do rozrywki sucych, jest przemó-

wienie . p. biskupa, Kossowskiego, umieszczone w, Homiletyce, tom 3, str.

342 i arcybiskupa Bilczewskiego w N. 51 Przegla/lu Kato), z r. 1901.
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i duszpasterstwo, jego wito i znaczenie dla wiernych;
cech — prawda i skromno, a celem — uwielbienie Boga,
nigdy za próna chwalba i wynoszenie czowieka.

ROZDZIA II.

O rodzajach nauczania kocielnego ze wzgldu
na form.

1. Kazanie waciwe.

Jest to publiczna, w jedn cao powizana i wyko-
czona mowa o jakiej prawdzie wiary lub moralnoci ce-

lem zbudowania wiernego ludu. Charakterystyczne przeto

cechy waciwego kazania s: a) jedno materji, ma
tu bowiem miejsce jeden tylko przedmiot, jedna prawda,
jedno zdanie wszechstronnie i odpowiednio przedstawione

umysowi, uczuciu i woli suchajcych; b) systematy-
zujca, zaokrglona i wykoczona forma, posiadajca
ju wyej rozwaane czci: wstp, rozpraw i domówienie,

o czem patrz czci II rozdzia VI o uporzdkowaniu ma-

terjau kaznodziejskiego.

2. Pareneza.

Inaczej egzorta, jest krótkiem, poufnem przemówie-

niem, w którem kaznodzieja wedug potrzeby i okoliczno-

ci podaje suchaczowi w sposób serdeczny jak prawd
lub obowizek, albo te ostrzeenie, upomnienie, zacht
i t. d. Zwyczajne okazje, przy których maj miejsce pa-

renezy, 6: udzielanie w. sakramentów, mianowicie chrztu,

bierzmowania, generalnej Komunji, zawieranie zwizków
maeskich, procesje, bogosawiestwa kocielne i t. d.

Kompozycja parenezy jest bardzo prosta, jak i sam ten

rodzaj przemawiania kocielnego naley do najatwiejszych.

Gówn przy jej opracowaniu rzecz jest przeprowadzi

jedno w caoci, a im krótsz jest egzorta, tem bardziej

jednolit ma by w swej treci, aby tem skuteczniejsz 6i

okazaa. Obok jednoci nieodzownemi cechami s tu jesz-

cze dobitno i serdeczno. Zreszt nawet i w tak krót-
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kich przemówieniach, nie krpujc si zbytnio przepisami

retorycznemi, mona z atwoci uwzgldni pojedyncze
czci formalnego kazania: wstp i zaoenie, krótki wy-
kad z uzasadnieniem, zastosowanie i epilog (upomnienie

zachta, proba o wykonanie tego, co si syszao).

3. Homilja.

Homilja 1

) w cisem znaczeniu jest budujcym 2
) i prak-

tycznym wykadem jakiego okrelonego ustpu Pisma w.,

najczciej perykopy czy ewangelijnej, czy lekcyjnej. Ho-
milja jest najdawniejsz form kocielnego nauczania, gdy
jak powszechnie wiadomo, w pierwszych wiekach chrze-

cijastwa, podczas naboestw liturgicznych biskup, po
uprzedniem przez ministra odczytaniu pewnego ustpu
z ksig Starego lub Nowego Zakonu, wykada dopiero co

syszany przez obecnych tekst wity ku ich zbudowaniu.

W porównaniu z kazaniem homilja ma jak swoje osobne

zalety, tak i waciwe sobie niedostatki. Z jednej bowiem
strony a) pozwala kaznodziei, stosownie do zamiaru Ko-

cioa, poda w przecigu roku cakowit nauk wiary

i obyczajów; b) prawdy owe, wydobywane z perykopy,

wic z tekstu Pisma w., opieraj si wprost na sowie Bo-

ena, snadniej te trafiaj do serca suchaczów i dobitniej

przekonywaj, a kaznodzieja wyraniej okazuje si tu, czem
jest: gosicielem i tumaczem sowa Boego; c) homilja le-

piej obznajmia ogó wiernych z Pismem w., a przez to

czyni zadosy nakazowi soboru trydenckiego'), aby ka-

znodzieje Pismo w. wykadali; d) atwiej utrzymuje uwag
suchacza, gdy wprowadzajc kilka kolejno przedmiotów,

krócej o kadym z nich rozprawia, nie nuy niewzwyczajo-

nych do duszej nad jednym przedmiotem uw8gi. A cho-

ciaby umys roztargniony, straciwszy wtek myli, nie

zdoa ogarn wszystkich podanych w homilji nauk, to

wszake jedn przynajmniej prawd spamita i jaki po-

ytek ze suchania odniesie. Z drugiej strony ma homilja

*) Wyraz grecki, znaczy tyle co rozmowa.

-/ Dla odrónienia od naukowej egzegezy.

') Sess. V c. 1 de ref.
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waciwoci ujemne, mianowicie a) zazwyczaj wicej naraz

obroku duchowego podaje suchaczom, anieli ich umys
zatrzyma moe, std rzecz wtpliwa, czy si w sercu przyj-'

mie i owoc naleyty wyda; b) dla obfitoci przedmiotu nie-

podobna jest kad pojedyncz cz homilji gruntownie,

obszernie i praktycznie, jakby naleao, opracowa; c) po-

niewa te same prawdy ' napotykaj si take iw innych

perykopach, wic i w homiljach podobne powtarzania s
nieuniknione, co naturalnie czyni je niezawsze interesuj-

cemi i nie przyczynia si do obudzenia uwagi. Natomiast

zalet kazania jest, e moe ustrzec si ujemnych stron

homilji, nie obarcza pamici suchacza wielu przedmiotami,

rzecz swoj gruntowniej i obszerniej wykada, praktycznie

j przedstawia i unika czstych powtarza. Zato kazaniu

brak stron dodatnich homilji 1

}. vi dul o^isiS

Homilja powinna by gruntown, jasn, zupen i prak-

tyczn, a) Gruntown, poniewa ma uatwi Bucha-

czom naleyte rozumienie i ducha Pisma w.; std trzeba

niekiedy przedstawi zwizek wykadanej perykopy z tern;

co j w ksigach witych poprzedza, b) Jasn w wy-

kadzie homilja jest wtedy, gdy kaznodzieja uywa wyra-e bardziej zrozumiaych, ni te, co s w perykopie, i gdy
przytaczane przeze przykady, podobiestwa i t. d. czer-

pie z ycia suchaczów i ze wiata im znanego, c) Zu-
pen — gdy adna waniejsza cz perykopy w wy-

kadzie homiletycznym pominit nie zostaa, rf) Prak-
tyczny wreszcie charakter homilja posiada, gdy ma od-

powiednie zastosowania do ycia chrzecijaskiego, gdy
wskazuje rodki i sposoby wykonywania wykadanych po-

winnoci, gdy rzecz uzasadnia mocnemi dowodami.

Homilja bywa dwojakiego rodzaju: nisza i wysza.
Homilja nisza albo analityczna wykada tekst

perykopy, zdanie po zdaniu. Nazywa si inaczej po-
styll (od ac. post Ula, t. j. (.rplicatio post Ula rerba tertti

lecti). Niema w niej adnych sztucznie obmylonych po-

') Najodpowiedniejsz przeto ziaje si by rzecz, me ogranicza si
ani do samych kaza, ani do samych homilij, lecz miewa w uyciu obie

formy nauczania kocielnego.



dziaów, tylko póraydk naturalny, z nastpstwa po sobie-

zda wynikajcy. Homilja nisza 'skada sie z nastpuj--
cych czterech c2^ ri^t$$5%kadu, zastosowania" i za-

koczenia. Wstp albo wie perykop z poprzedzaj-
cym j tekstem bilijnym^^bb tumaczy powód przemowy
J'ezusowej, albo wreszcie podaje okolicznoci, wród któ-

rych miao miejsce zdarzenie ewangeliczne. Wykad
moe by poprowadzony dwojakim sposobem, mianowicie:

albo kaznodzieja objania tekst za tekstem, niekiedy nawet
wyraz za wyrazem, i to jest postylla waciwa 1

); albo uwzgl-'

dnia tylko waniejsze myli perykopy i tumaczy je kolejno,

dzielc rzecz ca na kilka osobnych krótkich czci. Ten
ostatni gatunek homijl niszej nazywa si nauk homi-
letyczn-), a ma zastosowanie przy wykadzie takich

perykop, które zawieraj w sobie ' opowiadanie, podobie-
stwo, przypowie i t. d. Za wzór takiej 'homiljf moe siu

yó wykad Ewagelji (z Postylli mniejszej ks. 'Wuyka)
na niedziel pierwsz po Narodzeniu Paskiem: >. ..Przy-

stpmy do Ewangelji w., w której te pi rzeczy mamy:
podziwienie rodziców, bogosawiestwo Symeona, proroc-

two jego, wiadectwo Anny prorokini i ronienie Dzieci-

cia*. Take wtóra cz kazania Skargi na niedziel V po
Trzech Królach: -«0 zachowaniu si z kkolem, gdy sitlo
plewida zaspao, i o roli serca naszego, i o ostatniem ni-
wie*. Wykad zreszt powinien by biblijnie prawdziwym,-
prostym, popularnym i ma podawa albo tylko literalne

albo zarazem i mistyczne znaczenie danego ustpu Biblji,

jak tego przykadem s Ojcowie wici, zwaszcza- Grzegorz
Wielki. Zastosowanie zawiera jedn lub te kilka

praktycznych uwag, wyprowadzonych z wyoonej pery-

kopy; nastpuje- za albo zaraz po objanieniu kadego
poszczególnego tekstu, alho (jeli homilja jest podzielon
na kilka czci czyli pfrnkTÓw) na kocu kadego osobnego

') Majlep^ym wzorem tak:i<$ itóflRpfjes^tPias Biaobrreski. ' Moe
te za wzór takiego. wjtklSduJJpafeiiy kazanie Skatigi na niedz. XI pa
witkach. (w drugiej czejcilr i^go kazanie nadzie Uc^sjc^^^,:.
Boej (take w drugiej

yfójfot w J
fi j

-
.70021WC

-j Do te) kategorii naley wiele kaza oledzielm cb ks. Skargi, zw'

c. ws-,vej dru^efcl^fe
7' ^6 0IK' ** W ©ffAkoiloirO
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punktu. Zakoczenie stanowi ciepa i mocna zachta

do stosowania w yciu syszanej prawdy, lub, jeeli kilka

zastosowa miao miejsce, krótkie tyche powtórzenie, lub

wreszcie streszczenie nauk ewangelicznych, w homilji roz-

winitych; w tym jednak razie zawsze naostatku przyda
naley jak dobitniejsz, serdeczn, a z treci homilji po-

wizan praktyczn uwag i zacht.
II o mil ja wysza albo syntetyczna (inaczej kaza-

nie homiletyczne) jest budujcym w formie kazania wy-

kadem i zastosowaniem perykopy. Przedmiot tego rodzaju

homilji jest jednolity, jedn bowiem zawiera w sobie myl,
stanowic tre perykopy i rozwinit sposobem waci-
wego kazania. Std wynika, e tylko jednolite wyjtki

Pisma sw. mog by podkadem homilji wyszej; takiemi

s np. wszystkie ewangelje, których treci jest historja

tajemnic wiary w. (na uroczysto Zwiastowania N. M.

Panny, Narodzenia Paskiego, Obrzezania, Trzech Królów,

Wielkanocy, Wniebowstpienia i t. d.) i w ogólnoci ewan-

geliczne opowiadania, przypowieci i podobiestwa. Wzory
tego rodzaju homilji mamy w obu Postyllach ks. Wuyka,

np. (w Post. mn.) na niedziel IV po Trzech Królach, gdzie

pod koniec wstpu taki robi podzia: >Obaczmy króciuchno

z tej Ewangelji przecz Pan Chrystus na nas pokusy do-

puszcza, a jako si w nich sprawowa*; na niedziul VI

po Trzech Królach: >0 wasnociach Kocioa Chrystuso-

wego i nauki tego Kocioa*; — na niedziel pierwsz

postu: >W czem najwicej Hetmana swego (t. j. Chrystusa)

naladowa mamy, aby zwyciy pokus: cztery tu rze-

czy najduj, które Chrystus uozyni przeciw pokusie dja-

belskiej, które my take czyni mamy: chcemyli zwyciy:
1) Chrystus wyszed ze wiata napuszcz, 2) poci, 3) w ad-
nej rzeczy djaba nie usucha, 4) i zawsze mu si sowem
Boem broni. Tyche i my broni, bracia mili, przeciw

szatanowi uywa mamy*.
Czoi skadowe homilji wyszej s takie same, co

i kazania. Zaczyna si od tekstu, który zawsze ma
by wyjty z uprzednio przeczytanej i majcej si wyo-

y perykopy. Wstp, jak w homilji niszej, omawia

okolicznoci, w których zdarzenie opowiedziane w peryko-
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pie miao miejsce, albo w których jej tre bya wygo-
szon; nadto kaznodzieja schodzi odpowiednio na zaoony
przez si temat, zapowiada go i wprowadza naturalny,

równie na perykopie oparty podzia rozprawy na czci.
W samej rozprawie osobliwie wan rol posiadaj
partykularne wstpy, przejcia i poddziay, poniewa przez

nie utrzymuje si jedno przedmiotu i wewntrzny zwi-
zek czci homilji.

4. Nauka katechizmowa 1

).

Nauk katechizmow nazywamy obszerny, cigy i przy-

stpny, dla dorosych przeznaczony wykad nauki chrze-

cijaskiej wedug porzdku, zawartego w katechizmie die-

cezalnym. Jest to jedna z najpotrzebniejszych form na-

uczania kocielnego, gdy tym, którzy jako tako s wy-

wiczeni w zasadach wiary daje sposobno lepszego przy-

pomnienia, gruntowniejszego i zupeniejszego poznania

prawd religijnych i ich cisego pomidzy sob zwizku;
dla tych za, co albo nie mieli sposobnoci nauczy si ka-

techizmu, albo go nieomal doszcztnie zapomnieli, nauki

katechizmowe s nieodzownym rodkiem do nabycia zna-

jomoci, bez której ani wierzy, ani y naleycie, ani

wreszoie zbawi si niepodobna. Dowiadczenie zreszt

pokazao, jak wielki one owoc przynosz i z jakiem zain-

teresowaniem tego rodzaju nauki bywaj suchane, nie tylko

przez maluczkich, lecz i przez osoby wyksztacone. Std
liczne rozporzdzenia Stolicy Apostolskiej, soborów, zwierzch-

ników diecezalnych-j wkadaj na duszpasterzy wity
obowizek prowadzenia wykadów katechizmowych. Aeby
tej powinnoci zadosyuczyni, kaznodzieja wszystk tre
zasad wiary i obyczajów rozkada na dwa, trzy lub naj.

') Róni si od katechizmu wyk danego dzieciom i od kaza kate-

chizmowych. Te ostatnie s to waciwe kazania, lecz id po sobie kolejno,

porzdkiem materyj, zawartych w katechizmie.

-; Tryd. V, 2 de ref.; XXIV, 4 i 7 de ref ; Bened. XIV, Etsi minime,

1742; syn. piotrk. 1607, gnie. 1628 i t. d. O rozporzdzeniach biskupich

ob. Jougana, Nauki katechizmowe w Polsce, str. 3
f
» i nast.; nadto encyklik

Piusa X »0 wykadzie nauki chrzecijaskiej* Homiletyka maj 1905.
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wyej cztery lata i

' ^'M uje j w szeregu nauk me-

dzielnych, dopóki nie przejdzie caoci. W inne dni Ma-
teczne mona dla odmiany gosi kazania lub homilfe

o przypadajcej uroczystoci; tego rodzaju przerwa uwzgld-

nia wymagania roku krocielego, a Barn wykad katechizmu'

czyni potem podaszym dla suchajcych.

(o dotyczy lormslne] strony nauk katechizmowych,
• » i - • . i i -j / v ••

"

-i<skada] si one, jak kada zreszt mowa religijna, ze wst-

pu, rozprawy i zakoczenia.
k
W,stp ,w ogólnoci zawiera

króciutkie powtórzenie tego, o czem si ostatnim razem

mówio, lub te zapowiada przedmiot i potrzeb majcego
s: wyoy punktu, .nauki wiary. Jeeli, jak to, nieomal

powszechnie si praktykuje^nauka: katechizmowa by wa.wy-

glaszana podczas paratjalngo naboestwa, poprzedza j:

odczytanie przypadajcej perykopy, ewangelijnej. W ta-

kim razie wstp ma xta celu w krótkich sowach wytlutna-:

cz3' jej znaczenie i przejó do przedmiotu nauki kateehir.

zmowej* 1

) W rozprawie kaznodzieja przystpuje do de-

*btL
\

>ndo8oqe ileim ein cdiii co ,a^x Aoyl fcib

M Ks. Gerstmau w Misceilanea Pastoralne (L-tów l?|Qj

-ani wstpy, zawierajce krótkie streszczenie przeczytanej perykopy, jeli

temat kazalny z niej naturalnie nie wypywa. Lecz có na to poradnie wo-

bec inaczej brzmicych rozporzdze diecezalnych I Wiadomo bogiem, e
wadze duchowne nakazuj prowadzenie systematycznego wykadu nauk ka''

teebizniowych w niedziele -roku kocielnego. Nadto w niektórych diecezjach

kaznodzieje obowizani s take do krótkiego wyjanienia j rzeczy tanej wan-
ffelji przed nauk katechizmow, albo przynajmniej do uwydatnienia z niej

jakiego choby jednego pouczajcego czy budujcego szczegóu. Motywem

takich rozporzdze jest bez wtpienia mysi, aby' przeczytana Ewangdja, nie-
1

zawsze sama przez si larwa do zrozumienia' dla suchacza, dostarczyaTriu

przynajmniej jakiego takiego obroku duchowego i nie staa si dla,!STOXjh->

now doroczn formuk, nad któr si przechodzi do porzdku dziennego-,

bez zwrócenia uwayi na jej tre i znacz,en :

e. Zreszt i sam lud wierny tego

si domaga, aby mu wyjaniono znaczenie przeczytanej perytropy. v_oz wo-

bec tego maj robi kaznodzieje? Homilji obszerniejszej gosi nie mog.
o i\ prawo obowizuje do kolejnego, wykadu tematów katechizmowych;

pomin zupenie przeczytanej Ew-angelji take nie mona, a to dla wzgl-

dów przytoczonych powyej. Musi tedy kaznodzieja speni w-. ;
-

powinno we wstpie swego kazania. Rzecz naturalna, e jeeU. zjiajdzie
"' <-"" , •'

, £ ,
'" 'J \ - d •»«" i- i *powinowactwo mvsh pomidzy przeczytan perykop i tematem nauki kate-

chiztnowe', spoytkuje to w odpowiedni sposób, Bez nacigania i bez uuz-
• l i - , i • ,

-' •' '•' ' ' \ : -' :J
' ^ ,« nr ii" o T j^*j

szych omawian, i z atwoci zbuduje legiczny. pomost pomidzy ttstpem.
.? Oi*

I

. . .

'
•»'> ;/u.i.. . . . n y< A ai.ui'1

a. rozpraw kazaln. Jeli taniego powinowactwa si nie dopatrzy, mema



lizmu (diecezalaegó), objania j,
moc sposobów, podanych w dru-

finicji, wzitej z katechi

wykada, uzasadnia zapomoc _

giej czci (rozdz. III) niniejszego podrcznika. Zako-
czenie stanowi krótka rekapitulacja gównych punktów
wygoszonej nauki, zastosowania praktyczne (0 ile nie byy
pomieszczone w rozprawie) wraz z upomnieniem i yw,
a serdeczn zacht do ich wykonywania.

Charakter nauk katechizmowych jest przedewszyst

kiem pouczajcy, wic bez naleytej starannoci w ich

obrobieniu i wypowiedzeniu atwo mog zej na suchy,

szkolny wykad, który na ambonie odpowiedniego owocu

nie przyniesie. Staraniem przeto kaznodziei niechaj bdzie
tak si do nich przygotowywa, aby rzecz odznaczaa si

jasnoci i dokadnoci, aby bya popularn, ciep, yw
i praktyczn. Nie maj te by zbyt obszerne, gdy lud,

niewzwyczajony do dugiego suchania, niewiele zazwyczaj

z niego poytku odnosi. *

niuh ,e

w

5. Konferencja. b enosoaax&siq

Wyraz ten ma dwojakie rozumienie: albo oznacza kon-

ferencj poufn ascetycznómoralnej treci, albo rozpraw
filozoficzno-religijn w przedmiotach wiary i etyki chrze-

cijaskiej. Pierwszy rodzaj konferencji mia niegdy form
rozmowy, prowadzonej w tonie spokojnym i pouczajcym
Uywali go plebani po parafjach, kapani na misjach, prze-

oeni w zgromadzeniach zakonnych, po seminarjach i t. d.

Naprzeciw kazalnicy urzdzano drug ambon. Jeden

z kapanów stawia pytania jakoby w imieniu zgromadzo-

nych wiernych, drugi za z przeciwlegej mównicy odpo-

wiada na wtpliwoci, wskazywa rodki zaradcze, upomi-

na i zachca. Ten sposób przemawiania w kociele ju
dzisiaj wyszed z uycia. Równie i konferencje, w zgro-

madzeniach duchownych miewane, zatraciy dawniejszy cha-

adnej potrzeby sztucznie §& wytwarza; wystarczy poprostu zapowiedzie

pod koniec wstpu, o czetn z kolei rzeczy wypada dzisiaj mówi, i przej

do rozwinicia tematu. Zapewne, w krótkim z natury wstpie trudno i«st

wyczerpa tre perykopy, daleko triulniej ni w termalnej horuilji; Itjcz al>>

taki zwizy z potrzeby wykad mini by niepoytecznym i baamuci .su-

chacza, o to bodaj niema obawy. '
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rakter rozmowy i bywaj wypowiadane sposobem rozpra-

wy cigej, popularnie, tonem ojcowskim, pouczajcym.
Konferencje mawiane do osób wieckich, np. podczas rekc-

lekcyj, maj na celu pobudzi do pokuty, przygotowa do

godnego przyjcia sakramentów w., poda rodki do od-

miany ycia. Konferencje, w zgromadzeniach duchownych
miewane, prawi o istocie doskonaoci chrzecijaskiej,

o przeszkodach i pomocach do jej nahycia, o cnotach,

o sposobach modlitwy, o praktykach ascetyczno-religijnych,

obznajmiaj z regulaminem, tumacz regu i t. p. — Po-

dzia konferencji poufnej moe by nie tak cisy jak ka-

zania; dowodów nie wymaga si wiele, zato maj by
gruntowne; epilog koczy spokojnem upomnieniem i za-

cht. Ten rodzaj wymaga po kaznodziei jasnoci wyka-
du, atwoci wysowienia, serdecznoci mowy i wyrobienia

ascetycznego.

Konferencje filozoficzno-rebgijne s to rozprawy rozumo-

we, dotyczce dogmatu czy moralnoci chrzecijaskiej,

przeznaczone dla osób inteligentnych, pozbawionych wiary,

lub niedosy z ni obznajmionych i w niej utwierdzonych.

Zapocztkowane byy w zaraniu wieku XIX we Francji,

gdzie rewolucja wielkie poczynia szkody na polu religi j-

nem. Wywoane potrzeb czasu, a prawione przez znako-

micie wyksztaconych i posiadajcych wybitny talent ora-

torski mów, miay istotnie racj bytu, a i dzisiaj mog
by niekiedy mówione z poytkiem. Poniewa jednak ka-

znodzieja schodzi tu z wyyn gosiciela wiary, przyoble-

czonego powag nadprzyrodzon, i broni prawdy Boej
wiatem rozumu i rodkami czysto-ludzkiemi, wystpujc
raczej w roli profesora i uczonego i czynic mow sw za-

len od wasnego indywidualnego wyksztacenia, przeto

tego rodzaju wymowa nie ma charakteru nauczania cile
kocielnego. Nadto, wielu niewykwalifikowanych, czy te
bardziej o wasn chwa ni o dobro duszy dbajcych
kaznodziejów usiowao sign po laury na polu uczonych

konferencyj; zaniechali tedy, z prawdziw dla religji szkod,
apostolskiego sposobu goszenia prawd Boych, a przytem

sw nieudolnoci zdyskredytowali pomieniony sposób mó-
wienia. Pamita zatem naley, e jak ta niezwyczajna
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metoda nauczania wymaga niezwykej nauki i talentu ora-

torskiego, tak równie w wyjtkowych tylko razach uyt
by moe, mianowicie w wikszych miastach, w audytorjum
odosobnionem i to jako przygotowanie suchaczów do zwy-

czajnych kaza czy nauk religijnych, posiadajcych nama-
szczenie, odpowiednie sowu Boemu. Waciwa bowiem
przyczyna zepsucia czowieka i niewiary ley nietyle w ob-
dach umysu, ile w namitnociach serca ; serca za nie wy-
lecz abstrakcyjne rozumowania, innego tu potrzeba lekar-

stwa, a jest niem ciepo prawdy Boej, goszonej po apo-

stolsku. A nawet i wówczas, gdy zachodzi istotna potrze-

ba konferencyj na obron wiary przeciwko zarzutom niedo-

wiarków i na utwierdzenie w niej umysów wtpicych, na-

ley je opracowywa tak, iby obok dowodów ludzkich

i przyrodzonych uywa równie argumentów, z powagi
Boej czerpanych. Jasno, ciso i zasadniczo w wy-

kadzie, potoczysto w wymowie, poprawno w stylu s
nieodzownemi warunkami dobrej konferencji.



SS

:

-irwx ob wóxo«rf.'>i3 eiasw

-Braea o\'
cneiwod W .unie

-9kfo w 9( Ci'V

-tBjfel Bd' sito ut oj. CZE IV

O wzorach wymowy kaznodziejskiej ').

Obein moiusifis

Wzory wymowy kaznodziejskiej mamy w Pimie w.,

w dzieach Ojców Kocioa i w pismach kaznodziejskich zna-

komitych mówców kocielnych. Nad kadym z tych rodza-

jów zastanowimy si w szczególnoci.

DZIA I.

O Pimie witem.

ROZDZIA i.

O wymowie Pisma w.

Pismo wite, ksiga Boa, bo sam Duch w. jej auto-

rem, jest przedewszystkiem ksig kapanów, a tem bar-

dziej ksig kaznodziejów. Maj oni w niej nie tylko obfi-

ty, cho niezupeny skarbiec prawd wiary i obyczajów,

które gosi naley ludziom 2
), lecz i najwzniolejszy wzór

prawdziwej wymowy religijnej. Przedziwna jest bowiem
i majestatyczna, a zarazem pena prostoty i namaszczenia

J
) Schleiniger, Das Kirchliche Predigtatnt.

-) »Omnis Scriptura divinitus inspirata utilis est ad docendum, ad ar-

guendum, ad corripieudum, ad erudiendum in iustitia: ut perfectus sit homo

Dei et ad omne opus bonum instructus* (2 Tim. 3, 1t>).



wymowa Pisma w., zdoln.^.w^eci umys blaskiem praw-

dy Boej, mocno pocign> serce do zamiowania tej prawdy
i skoni wol do spenienia

1

' przykaza Paskich. Wie
o tern kady, kto chdjak tak posiada znajomo owych
ksig nad ksigami. Wymowa tej ksigi witej zrozu-

mia jest i dla dziecka nawet, a z drugiej strony zdoln
otworzy mdrcowi przepa, której on zmierzy nie zdoa.

Stdlrafnie mówi w. Augustyn: 1 >Scriptura sacra sic lo-

quitur, ut altitudine superbos irrideat, profunditate attentos

teneat, veritate magnos pascat, affabilitate parvulos nutriat*

(de Genesi ad lit. 1, 5, c. 3, n. 6). Pomijajc ju wewntrz-
n pikno wymowy Pisma w., zawart >nie w przyu-
dzajych mdroci ludzkiej sowaeh, ale w okazaniu du-

cha i mocy< (1 Kor. 2, 4), znajd tam kaznodzieje tyle g-
bokich i wzniosych myli, miaych i mocnych wyrae,
olniewajcych obrazów, trafaych aegoryj, e nigdy ich

wyczerpa, nigdy si niemi nasyci nie zdoaj. Który kie-

dy poeta podniós si tak wysoko, aby dorówna Psalmi-
cie, gdy tene si odzywa: >L>eus deorum Dominus locutus

est et vocavit terram< (Ps. 49)? Który z nich stan obok
Izajasza, opisujcego majestat Boga, przed którego oczyma
królestwa s ledwie ziarenkiem piasku, a wiat namiotem
dzi rozpostartym, a jutro zwinitym? Który tak gboko
t&dzu bóle jak Jeremjasz, opakujcy pogrom i niewol
swego narodu, albo jak Nahum, zdaa w duchu ogldajcy
hard Niniw, upadajc pod mon przewag niezliczo-

nych hufców? Pismo w. obfituje równie we wszelkie pb-
soby mówienia i we wszelkie rodzaje stylu, 'od spokojnego

i niezrównanie prostego, w najlepszem tego sowa znacze-

niu, a do porywajcego sw moc i dobitnoci; od po-

wanego i umiarkowanie uroczystego, a do niewymownie
podniosego i majestatycznego. Wystarczy tu przytoczy
niektóre tego przykady, a naprzód ze Starego Testa-

mentu

:

S>I(I w ^ £t

Opowmdania : IHstorja Józefa, Gen. 45; ofiara Abrahama,

tame 62^ D Tobjasza, ^wHaaeiarw rpózidEiaactil5,7l6, W ;
1 Efafel 17:

ó Keg. 17.

Micjtea 'wtniose : \ Gep i 1
' \

Ps. ) 3 •. Boelii I : ;
j

Job 38

;

Izaj. 40; Iwrtd. lf>, Kantyk iMojesza.

.1 !
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Opisy i charakterystyki : Job. 39, 20, opis konia; Izaj.

45, pastwo Cyrusa; Dan. 8, widzenie proroka dotyczce Ale-
ksandra Wielkiego; Izaj 42 przymioty Chrystusa Odkupiciela;

Izaj. 13, sd Boy nad Babilonem i 17 nad innymi nieprzyja-

ciómi ludu Boego.

Fiaury retoryczne: wiele metafor w ksidze Joba w Psal-

mach u Proroków; nadto w Eccl. 12. 1 — 8; alegorja w Ps. 79
i u Izaj. 5. 1 — 8 ;

przypowie Natana w 2 Reg. 12 i Joa-

thama w ks. Sdziów 9, 8 — 20; powtórzenia u Jer 31, 21;
Izaj. 33, 10; Ps. 42, apostrofa i prozopopeja u Ezech. 21,
9 — 10; Izaj, 14, 4, sq.

Uczwia: mioci, Izaj. 49, 14; Ps. 72, 49; Rut. 1, 16;
pragnienia: Tob. 10, 4; boleci: 2 Reg. 18, 33; 1, 18; nadziei,'

radoci i ufnoci Ps. 22; 45; 70; skruchy: Ps. 50; oburzenia:

Ps. 136. W mccne bardzo uczucia obfituj ksigi Proroków
mniejszych, a nadto Deutor. 28 i 32.

Wymowa zwaszcza proroków pod wieloma wzglda-
mi jest pierwowzorem wymowy kaznodziejskiej, std biblij-

no retoryczne studjowanie ich pism stanowi jedno z wa-
niejszych zada kaznodziei. Izajasz pierwsze tu zajmuje
miejsce dla swej ognistoci, mocy i obrazowoci, by te
zdawien dawna najulubieszym autorem wielkich mówców
kocielnych.

W Nowym Testamencie jeszcze bardziej ni w Starym
uwydatnia si niezrównana prostota stylu, szczególniej

Ewangelje maj wiele pod tym wzgldem podobiestwa do
sposobu mówienia Ksigi Rodzaju. Z drugiej jednak stro-

ny i w pismach Nowego Zakonu znajdujemy obfito wspa-
niaych i podniosych sposobów mówienia; wielko bowiem
prawdy czstokro tworzy sobie wielk wymow, gorco
mioci szuka niejako ujcia w ognistoci stylu. Sam spo-

kój, z jakim Zbawiciel odzywa si o rzeczach nadzwyczaj-
nych, o Ojcu swoim, o niebie, o wiecznoci, o swej Boskiej

nauce, nosi na sobie charakter majestatu, jedynie Bogu
waciwego. Ten sam charakter ma wymowa ksig Bo-

ych, napisanych z natchnienia Ducha w. przez tych, któ-

rych Chrystus obra za wiadków Boskiego pocztku swej

nauki. — Nowy Testament równie jak i Stary zawiera:

Opoutadanm proste, a zarazem powane, np. historja le-

pego od urodzenia, Jan 9, 1 ; wyzwolenie Piotra-

z wizienia przez

anioa, Dz. Ap 12; rozmowa Chrystusa ze Samarytank, Jan 4:

wskrzeszenie azarza, tame 11.



123

Przypowieci np o synu marnotrawnym, uk. 15; o mi-

osiernym Samarytaninie, uk. 10.

Opisy ywe i powane zarazem, np. o upadku Jerozolimy

o sdzie ostatecznym, Mat. 24 i 25.

Uczucia, np. wyrzuty czynione przez Zbawiciela faryze-

uszom, których obud i obyczaje karci, Mat. 23, 23; uk. 11,

42; o zgorszeniu. Mat 18.

Mowy: pierwsze miejsce wród nich zajmuje ta, któr Pan
Jezus wypowiedzia na ostatniej wieczerzy, Jan 14 — 16; prze-

pikna jest i Boskich uczu pena. Pierwsza mowa Piotra, Dz.

Ap. 2, 14— 37; druga, miaoci celujca, Dz. Ap. 3, 12—46.
Mowa w. Pawa w Areopagu, tame 17, subtelna i dowodna;

druga, tame 20, je3t jakby wylaniem serca witego apostoa.

Listy apostoów take po wielokro nacechowane s
zaletami oratorycznemi. Mowa Piotra zwiza, mocna, nie-

kiedy gorca, niekiedy sodka. w. Jakób obfituje w sen-

tencje, uczy, pociesza. Styl w. Judy Tadeusza mocny,

czsto do prorockiego podobny. Jan peen jest mioci,
mówi poprostu, upomina dobitnie. Wreszcie Pawe w., na-

zwany przez Chryzostoma (or. 12 de apost.) >trb Ewan-
gelji, rzek chrzecijaskiej wymowy, retorem okrgu
ziemi«, susznie wszystkim za wzór moe by podany:

mowa jego godna jest apostoa narodów. Dowodzi sub-

telnie, naciera z gwatownoci (np. do Galatów; 1 Kor. 15;

2 Kor. 11). Uywa wszelkich rodzajów wymowy: wznio-

sego i wspaniaego do Kolossan, sodkiego, spokojnego

i agodnego do Filipensów; ostrego i mocnego w 2 do Ko-

ryntjan. Przykady oratorycznych opisów mamy w li-

stach do Rzymian 7, do 1 Kor. 13, do ydów 10 i 11

7-9.

ROZDZIA II.

O czytaniu Pisma w. w celach kaznodziejskich.

1. Jeeli czytanie Pisma w. ma by istotnie poy-
tecznem dla kaznodziei, niech tene przedewszystkiem za-

mierzy sobie wasne zbudowanie, a potem dopiero

cel dydaktyczny. Nie tylko bowiem idzie o to, aby naby
jak najwicej wiadomoci biblijnych, lecz jeszcze bardziej

Wymowa wita. 9
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o to, aby si przej duchem Pisma w. Ta ksiga nad

wszystkie ksigi ma by dla niego ksig yw. Nie o wy-

studjowanie zwrotów retorycznych Biblji i piknoci jej

wymowy w pierwszym rzdzie dba powinien, lecz o prze-

jcie si sowem Boem, o umoonienie i uwicenie. Jeli

studjum Pisma w. bdzie dla nie tak ascetycznem jak

raczej retorycznem, lektura stanie si such, zimn, bez-

owocn jak dla samego kaznodziei, tak i dla jego kazno-

dziejskiego urzdu, a otrzyman z takiego czytania ko-

rzy bdzie mona przyrówna co najwyej do zasuszo-

nego zielnika. Aby wspaniae kwiaty, uszczknite na raj-

skiem boniu Piima w., nie zwidy natychmiast, trzeba

je przeszczepi na yw rol serca. Tam powinny y,
kwitn i owoc wydawa.

Naleyte przeto studjum Ksig w. polega na ich

rozwaaniu i na modlitwie; na rozwaaniu za-

wartej w nich prawdy Boej i na modlitwie bagalnej, aby

Duch Paski umoliwi kaznodziei ich rozumienie i da mu
nakarmi si sowem Boem jako sowem ywota. W ten

a nie winny sposób zgbiali Pismo w. Ojcowie Kocioa
i w ten sposób, wedug wyraenia pewnego pisarza (Audisio),

stali si anioami Boga, czuwajcymi u róde witych
i czerpajcymi z nich wod ywota dla ludzi. w. Bazyli,

Grzegorz Naz., Chryzostom i inni udawali si na pustyni,

aby rozwaanie Pisma czy z pokut i modlitw. w.
Bernard, którego caa wymowa jest tylko odgosem Pisma

w., zwyk by mawia, napomykajc o swych nad niem

rozmylaniach, e buki i jody, t. j. samotno puszczy,

byy jego najlepszymi nauczycielami (Ep. 106). Tak rów-

nie rozumia czytanie Biblji w. Edmund Kantuaryjski,

który caowa wit ksig, ilekro j otwiera, zamyka
lub jej karty przewraca. w. Karol Boromeusz zawsze

klczc i z odkryt gow czyta j i rozwaa.
Zreszt pragnienie wasnego uwicenia przez czyta-

nie Biblji wielkiej jest wagi nawet dla naleytego i ja-

snego rozumienia Ksig w. Wyranie tego uczy Zbawi-

ciel (Jan 8, 31—32; ibid. 7, 16; cfr. 2 Petri 1, 5-9), tak rów-

nie utrzymuj wici. Trafnie w tej mierze pisze autor

traktatu »De vita solitaria ad fratres de Monte Dei« (przy-
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pisywanego w. Bernardowi): »Quo spirituScriptu-
raefactae sunt, eo spiritulegi desiderant,
ipso etiam intelligendae sunt. Nunuam ingredieris in sen-

sum Pauli, donec usu bonae intentionis in lectione eius et

studio assiduae meditationis spiritum eius imbiberis. Nun-
uam intelliges David, donec ipsa experientia ipsos psal-

morum affectus indueris; sicue de reliquis«.

2. Drugim celem czytania Pisma w. jest gruntowna,

naukowa znajomo Ksig w. Z tego wzgldu
naley mie na widoku nastpujce zasady:

a) Wykad Pisma w. powinien by koniecznie w du-

chu katolickiego Kocioa. Wyrany to nakaz
soboru trydenckiego (s. 4 decr. de edit. et usu ss. librorum).

Potrzebne jest przeto dla kaznodziei gruntowne, teologiczne

wyksztacenie, bez którego studja nad Pismem w. mogyby
ulec bdom i skaeniu.

b) Studjum Biblji ma by prowadzone systematycznie

i wedug pewnej metody. Zaczyna od rzeczy a-
twiejszych. Z tego powodu najstosowniej rozpocz od

Ewangelij; napisane bowiem s jzykiem prostym, zawie-

raj ziarno wiary w., odsaniaj, co Stary Zakon tajem-

niczo wypowiedzia. U w. Mateusza mamy istot moral-

noci chrzecijaskiej; u Jana poznajemy bliej najwit-
sz Osob Zbawiciela. Wan jest rzecz po uprzedniem

przeczytaniu czterech Ewangelij porówna ze sob miejsca

równolege i wygadzi rzekome sprzecznooi (do czego

posu t. zw. >harmonia evangelica« i >ywot Pana Je-

zusa* przez de Ligny). Od Ewangelij przej do Dziejów

Apostolskich, potem do Listów. Najtrudniejsze z tych ostat-

nich s listy w. Pawa, wic zacz od innych, które s
przewanie moralnej treci. Naostatku idzie studjum Apo-

kalipsy. Ksigi Starego Testamentu dziel si na histo-

ryczne, moralne i prorockie; do tych ostatnich zaliczamy

i Psalmy. Prorockie s najtrudniejsze, naley je wic po-

przedzi studjami Ksig historycznych i moralnych, a ze

wzgldu na szczególn uyteczno ostatnich, zacz od

nich czytanie. Ksigi historyczne zawieraj wspaniae po-
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mniki Opatrznoci nad rodzajem ludzkim, wszechmocy
i sprawiedliwoci Boga; wskazuj, jak Koció Chrystu-

sowy bierze swój zacztek w zaraniu ludzkoci; jak Bóg
w cudowny sposób dawa i pomnaa skarb Objawienia
a do czasów Mesjasza, bdcych kresem objawienia zu-

penego; jak przygotowa i dokona rozkwitu królestwa

swego na ziemi. Czytanie Ksig historycznych najlepiej

jest odby w nastpujcym porzdku: Picioksig Moje-
sza, Jozuego, Sdziów, Królewskie, Paralipomenon, Ezdra-
sza, Machabejskie; Rut, Tobjasza, Judyty, Estery. Wkocu
id Psalmy, naprzód historyczne, potem moralne, bdce
najpikniejszemi hymnami wiary, nadziei i mioci. Psalmy
prorockie dobrze jest studjowa wraz z Ksigami proroc-

kiemi, które s wspaniaym wzorem wymowy kaznodziej-

skiej; mona je wszake czyta i w zwyczajnym porzdku.
c) Wielkiej wagi rzecz jest mie dobre komen-

tarze egzegetyczne. W naszym jzyku prócz Menochju-
sza, króciutkiego wykadu ks. Wuyka, ks. Serwatowskiego
na wiksz cz ksig N. T., ks. Arc. Symona na Penta-

teuch i ks. Pawowskiego na Psalmy, mao co wicej po-

siadamy (ob. Kruszyski, Wstp ogólny do P. S. str. 376).

Z aciskich prac w tym kierunku prawdziwym skarbem
dla kaznodziei s: Korneljusza a Lapide, ze wszystkich

najobfitszy, lecz trzeba go uywa krytycznie (nowe wy-
danie u Herdera we Fryburgu, w nowem opracowaniu);

Salmerona »Comment. in Evang. et Act. Apl.« (zawiera ob-

fity materja na przypowieci i niektóre mowy Chrystusa
Pana); Maldonata >Commentarii in uattuor Evangelistas<

(znakomite jako egzegeza, lecz mniej poyteczne dla celów

kaznodziejskich); w. Tomasza z Akwinu »Catena aurea*

(wykad Ewangelji cakowicie wzity z Ojców Kocioa i pi-

sarzów kocielnych, nowe wydanie u Herdera we Fryburgu,

2 tomy); Estiusa »In omnes Pauli epistolas item in Catho-

iicas Commentarii* ; Bernarda a Piconio »Triplex expositio

in Evangelia«, 3 tomy, u Herdera 1903; tego »Epistola-

rum b. Pauli ap. triplex expositio«, 2 tomy, u Herdera

1903 (wykad prawie cakiem ascetyczny, doskonay ma-

terja do rozmyla); Le Blanc'a >Psalmorum Davidicorum

analysis seu commentarius amplissimus*, 6 tomów ; Berthiera
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• Komentarz na Psalmy« z przelicznemi zastosowaniami;
Kilber'a >Analyeis biblica seu universae Scripturae sacrae

analitica expositio«; Bellarmin'a »Explanatio in Psalmos«, 2

tomy, u Herdera 1903; Tirinus'a »In universam Scripturam

sacram Commentarius*, 5 tomów w nowem wydaniu u Her-

dera. Nadto na pewne ksigi »komentarze« Funk'a, Klo-

futar'a Liagre, Padovani'ego, Steenkiste. Nowy aciski,
bardzo obszerny wielotomowy komentarz Cornely'ego,

Knabenbauer'a i Hummelauer'a wyszed w Paryu.

ROZDZIA III.

O uytkowaniu Pisma w. w celach kaznodziej-

skich.

Pierwszym i najwaniejszym uytkiem Pisma w. w ce-

lach kaznodziejskich jest czerpanie z tekstów biblijnych

siy dowodowej, celem uzasadnienia prawdy, bdcej przed-

miotem kazania. Poniewa o tem bya ju mowa na swo-

jem miejscu (w czci II: O dowodach z Objawienia), przeto

aby tego samego nie powtarza, ograniczymy si tu jedynie

na zaznaczeniu, e teksty Ksig witych winny by przez

kaznodziej nie tylko wiernie cytowane, lecz w miar po-

trzeby dostatecznie rozwijane. Nieroz winiet cytaty prze-

brzmiewaj bez adnego wraenia na czytelnika. Znako-
mitemu wzorami takiej amplifikacji zda biblijnych s
Ojcowie Kocioa i znakomici kaznodzieje. Oto przykad:

Grdy Mojesz na górze Horeb pyta Pana o imi, aby je

móg oznajmi ludowi izraelskiemu, tak otrzyma odpowied:
»Jam jest, którym jest. Tak powiesz synom Izraelowym : Który

jest, posa mi do \vas« (Exod. 3. 14). Có, br. m. chcia Bóg
przez to powiedzie? Jeli wnikniemy w wykad sów powy-
szych, znajdujcy si w pismach Ojców Kocioa, przyjdziemy do

przewiadczenia, i chcia wyrazi, e On jest Istot, która, jak

od nikogo nie pochodzi, tak równie czy w sobie wszystkie

moliwe doskonaoci w stopniu najwyszym. Jam jest, któ-
rym jest. To znaczy : Jam jest nieodmienny, który ani w swej

istocie, ani w swych wyrokach nie znam wahania i zmiennoci.

Jam jest wielki, którego najwysza istno adnych nie zna gra-

nic. Jam jest najmdrszy, który nie potrzebuj nauczyciela ani
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poradnika. Jam jest opatrzny, który mam czujne oko, zwrócone

na wszystkie miejsca. Jam jest miosierny i sprawiedliwy, który

w jednem rku dzier naczynie darów ku rozdawaniu nagrody,

a w drugiem miecz sprawiedliwoci ku ukaraniu winowajców.

Jam jest odwieczny, który nie mam ani pocztku, ani koca mie
bd. Jam jest wszechobecny, którym jest we wszystkich rze-

czach i poza niemi. Jam jest wszechmogcy, którego sowem
wszystko zostao stworzone i którego panowaniu wszystko ulega.

Jam jest, którym jest: to jest imi moje (Mentges, >Pred,

auf. das Fest der allerheiligsten DreifaltigkeiU).

2. Drugi uytek z Pisma w. dla celów kaznodziej-

skich jest, e stanowi ono niekiedy bezporedni podstaw
caej mowy kazalnej, jak to ma miejsce whomiljach. I o tern

równie mówilimy w czci trzeciej niniejszego podrcz-

nika, rozdz. II, 3.

3. Trzeci uytek zaley na naladowaniu biblijnego

sposobu mówienia. Mistrzami pod tym wzgldem s niektórzy

znakomici mowie kocielni, a zwaszcza w. Bernard, którego

mowa nieomal zupenie jest mow Pisma w. Na dowód
wystarczy przeczyta pierwsz lekcj 2 nokturnu cficjum

brewjarza Spineae Coronae D. N. J. Chr., wyjte z kazania

tego witego in Epiph. Domini. Choby zreszt kazno-

dzieja nie mia zdolnoci w. Bernarda, jednak, gdy pilne

czytanie Ksig Boych poczy z ich rozmylaniem i mo-

dlitw, za ask Bo przejmie si ich duchem i namasz-

czeniem, a przy wrodzonej czy wyrobionej atwoci sowa
bdzie umia poprostu wypowiada wielkie myli i obu-

dza mocne uczucia, co wanie stanowi prawdziw wy-

mow, której najdoskonalszym wzorem jest Biblja.

4. Wkocu naley nie zapomina i o tem, e nie-

wszystkie miejsca Pisma w. przydatne s do bezpored-

niego zastosowania: tak bowiem co do wyboru tekstów,

jak i co do naladowania jzyka biblijnego trzeba si kie-

rowa ostronoci i roztropnoci. Sposób

przedstawienia rzeczy w Ksigach w. bywa niekiedy po-

etyczny, gdy przecie kaznodzieja winien traktowa swój

przedmiot po oratorsku. Wyraenia proroków maj czsto

w sobie co nadzwyczajnego, jak i ich posannictwo byo
nadzwyczajnem; dlatego i wymowa proroków jest czem
im tylko waciwem. Kaznodzieja przeto ma wiedzie, czy
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i o ile w danym razie moe naladowa prorock i wo-

gole biblijn wymow, mianowicie, czy tylko jej ducha, czy

te nawet i form zewntrzn. Dalej mowa Pisma w.
stosuje si niejednokrotnie do sposobu mówienia i innych

okolicznoci czasu, dla którego bezporednio miaa swe
przeznaczenie od Boga; z tego powodu pewne biblijne wy-
raenia, zwaszcza metafory, albo nie s dostatecznie dla

tegoczesnych suchaczów zrozumiae, lub te s mniej dla

nich stosowne ni dla prostoty dawnych ludów. Takie

np. teksty jak (Eccli 13, 3): >Co za towarzystwo ma kocio
z garncem?* — lub (Amosa 4,1): » Suchajcie sowa Boego,
krowy tuste, które jestecie na górze samaryjskiej, które

potwarz czynicie akncym. ..«, lub Deutor. 32, 15; Ps. 67,

31; Izaj. 64, 6;Ezech. 16, 4 it.p. atwo mogyby w niektó-

rych suchaczach wywoa miech i nieodpowiedni weso-

o, albo te pobudzi do niestosownych wyobrae i osa-

bi cze dla sów witych. Ton Pisma w. graniczy cza-

sami z idyll, jak w Cant. Canticorum, std w uyciu ta-

kich tekstów zachowa trzeba ostrono tem bardziej, e
wikszo suchaczów niezdolna jest wyrae owych zrozu-

mie w wyszem, duchowem znaczeniu.



DZIA II.

O pismach Ojców Kocioa.

ROZDZIA i.

O Ojcach Kocioa w ogólnoci. 1

)

Ojcami Kocioa nazywaj si pisarze kocielni znako-

mici staroytnoci, zasueni przez gbok nauk teolo-

giczn i wito ycia i jako tacy uznani przez Koció.
Nazywaj si susznie Ojcami, albowiem duchownie przez

wykad i obron nauki chrzecijaskiej zrodzili wielu synów
Kocioowi, a pimiennemi, przekazanemi potomnoci pra-

cami i teraz prowadz do znajomoci wiary i do ycia do-

skonaego. Cztery s wymagane warunki, aby kto móg
by nazwany Ojcem Kocioa: 1) staroytno, 2) prawo-

wierno zawartej w jego pismach nauki, 3) wito y-
cia, 4) uznanie Kocioa jeli nie uroczyste, to przynajmniej

oparte na praktyce. Zreszt Ojciec Kocioa niekonieczne

potrzebuje by biskupem, ani nawet kapanem, gdy nazwa
ojca w tym razie nie wadz oznacza, lecz godno. — Naj-

*) Institutiones Patrologiae pro seminariis dioecesanis elucubratae, Vil-

nae 180o; Szpaderski, Patrologja 2 tomy, Kraków 1879; Schleiniger,

Das kirchliche Predigtamt, Freiburg 1881; Retke, Patrologiae compendium,

Varsaviae 1889; Fessler, Institutiones Patrologiae 2 tomy, 1890; Barden-
hewer, Patrologie, Freiburg 1910; Rauschen, Patrologja, Warszawa 1904.

Ob. nadto autorów wymienionych, na kocu Wstpu niniejszego podrcznika.

— Najnowsz i najobszerniejsz prac w dziedzinie patrologji jest Barden

-

hewer' a, Geschichte der altkirchlichen Literatur, Freiburg 1902 — 1912 (do-

td 3 tomy).

V
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dawniejsi z poród Ojców, którzy obcowali z samymi apo-

stoami, nosz miano Ojców apostolskich. Natomiast

staroytni autorowie, co pozostawili pisma z wielu wzgl-
dów poyteczne Kocioowi, lecz nie zasynli ze witobli-
woci ycia, nazywaj si pisarzami kocielnymi.
Ci wreszcie Ojcowie Kocioa, biskupi czy kapani, którzy

zajanieli wielk witoci ywota, a w znakomitych dzie-

ach nauk katolick ponad innych pisarzów wyoyli i uza-

sadnili, nosz miano Doktorów albo Nauczycieli
Kocioa. Pomidzy nimi s czterej nauczyciele wiksi
Wschodu (Atanazy, Bazyli, Grzegorz Nazjanzeski, Jan

Chryzostom) i czterej wiksi Zachodu (Ambroy, Hieronim,

Augustyn i Grzegorz Wielki). Zreszt tytu doktora Sto-

lica Apostolska nadaa niektórym ze redniowiecznych
i nowszych pisarzy kocielnych, mianowicie tym, którzy

osobist witoci, gbok nauk kocieln i pismami
znaczny wywarli wpyw na pogbienie wiedzy teologicz-

nej i popraw obyczajów.

Umiejtno, majca za przedmiot ycie, znaczenie

i pisma Ojców Kocioa i pisarzów kocielnych, nazywa si
patrologj. T ostatni nauk odróniamy od patry-
styki, która oznacza zbiór prawd religji chrzecijaskiej,

poczerpnitych z pism Ojców Kocioa.
Pisma Ojców Kocioa nie tylko s wielkiej wagi dla-

tego, e w nich posiadamy wzory wymowy kaznodziejskiej,

lecz jeszcze bardziej dlatego, e oni s najdawniejszymi

i najcenniejszymi wiadkami Boskiej nauki Chrystusowej,

istniejcej za ich czasów i a do dzisiaj trwajcej w Kociele

katolickim. Std znajomo literatury patrystycznej jest nie-

odzown dla lepszego poznania i gbszego uzasadnienia

dogmatu i moralnoci chrzecijaskiej. Dlatego w nastp-
nych rozdziaach bdzie mowa o Ojcach Kocioa nie tylko

jako o wzorach kaznodziejskich, lecz dla caoci przedmiotu

take (i gównie) jako o wiadkach Podania kocielnego.

Pominwszy liczne publikacje dzie poszczególnych

Ojców Kocioa, od 16 go wieku niejednokrotnie take
przedsibrano i zbiorowe wydania. Do najlepszych nale
edycje mauryskie, czyli benedyktynów kongregacji

w. Maura we Francji, od 17 go wieku. Ogosili oni dru-



138

kiem prawie wszystkich Ojców, tak wsohodnich (w orygi-

nale greckim i przekadzie aciskim) jak zachodnich.

W wieku 19-ym k s. Mign wyda w Paryu Patrolo-
giae cursus co m pi e tu s; serja aciska obejmuje to-

mów 221, grecka tomów 162.
!

) Nadto godne uwagi, ponie-

wa atwiejsze do nabycia s: Corpus scriptorum
ecclesiasticorum latinorum, wydane w kilkudzie-

siciu tomaoh w Wiedniu (od r. 1866); Hurter'a S. J.:

SS. Patrum opuscula selecta, serja pierwsza (pi-

sma dogmatyczne) od r. 1868 do 1885, tomików 48; serja

druga (skrypturystyczne) od r. 1884 do 1892, tomików 6

(wyd. w Innsbrucku) Jednem z najnowszych wydawnictw
jest Vizzini'ego w Rzymie od r. 1901 p. t. Biblio-
theca Sanctorum Patrum2

). — O przekadach pol-

skich z dziedziny patrologji, o ile si znajduj, wzmianko-

wa bdziemy przy kadym z Ojców po szczególe.

Epoka patrystyczna koczy si na Wschodzie ze mier-

ci w. Jana Damasceskiego (um. przed 754), na Zachodzie

ze zgonem w. Izydora, biskupa Sevilli (636). Mona j po-

dzieli na trzy okresy, mianowicie: a) przednicejski
do r. 325, b) zoty, do mierci w. Leona W. (461), i wresz-

cie c) schyek epoki patrystycznej.

ROZDZIA II.

Ojcowie przednicejscy. — 1. Ojcowie apostolscy.

Przez nazw Ojców apostolskich rozumiemy pisarzy

kocielnych, wspóczesnych apostoom, którzy z tego po-

wodu rzeczywicie czy przypuszczalnie mogli z nimi ob-

cowa. Std wynika wielkie ich znaczenie jako najstar-

szych wiadków Podania kocielnego. Niektóre nawet z ich

prao uchodziy przez czas jaki za kanoniczne u poszcze-

gólnych Kocioów. Ojcowie apostolscy pisali po grecku,

*) Serja grecka ma podwójne wydanie, jedno — oryginaów greckich

wraz z przekadem aciskim, drugie — samych tylko przekadów aciskich.
2
) Do uytku uczcych si teologji bardzo s przydatne wypisy z dzie

Ojców Kocioa Rauschena p. t. Florilegium Patristicum, wyda-

wane w Bonn od r. 1904; dotd wyszo zeszytów 9.
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w formie przewanie listów, tre ich pism jest praktyczno-

moralna, styl bardzo zbliony do biblijnego. Najpierwsze
pomidzy niemi miejsce zajmuje

1. Didache czyli Nauka dwunastu apostoów.

Niewielkie pisemko tej nazwy, znane w staroytnoci,
póniej zagino i dopiero w r. 1873 grecki metropolita z Ni-

komedji, Bryennios odnalaz je w Konstantynopolu
i ogosi drukiem 1883 r. Pierwotny tytu ma taki: Nauka
Pana przez dwunastu apostoów ludom po-
dana (Awccj?] x.vptocj &i<& tu>v ocóos>ta d-oaTÓX<ov totc E&yecw). Miej-

scem napisania jest najprawdopodobniej Palestyna Czas po-

wstania Didache wikszo uczonych kadzie na rok
mniej wicej 85 po Chr., inni nawet na rok 50 naszej ery

w kadym razie napisano j jeszcze w okresie t. zw. cha-

ryzmatów, jak to wida z samego dzieka, wic najpóniej
w czasach bezporednio po-apostolskich. Nauka da si
podzieli na trzy czci. Pierwsza (r. 1 — 6) zawiera krótkie

streszczenie moralnoci chrzecijaskiej pod obrazem drogi

ywota i drogi mierci. Druga (r. 7—10) ma charakter li-

turgiczny i mówi o chrzcie, postach, modlitwach, Eucha-
rystji i pokucie. Cz trzecia (r. 11—15), prawno-kocielna,
podaje normy wzajemnych stosunków chrzecijan do sie-

bie, do przeoonych, tudzie do t. zw. ewangelistów (w-
drownych apostoów), proroków i nauczycieli. Zakoczenie
(r. 16) zachca do czuwania ze wzgldu na nadchodzcy
koniec wiata. — Wedug powszechnego mniemania Dida-
che jest nieocenionym dokumentem dla dziejów pierwiast-

kowego Kocioa, a ta jego warto polega na tem, e jest

on najpierwszym zbiorem ogólnym nauki i karnoci ko-

cielnej pierwszego wieku naszej ery, e jest jakoby com
pendium moralnoci chrzecijaskiej, prawa kocielnego, dog-
matyki, liturgiki, katechetyki, a poniekd jest to nawet
pierwsza homiletyka Kocioa chrzecijaskiego. — aci-
ski bardzo dawny, prawdopodobnie w Afryce prokonsular-
nej dokonany przekad Didache zosta niedawno odnale-
ziony, jeden w caoci, drugi w urywku. Polskie tumacze-
nie wraz z rozpraw (niedokoczon) o tym przedmiocie
da ks. Szaniawski w Kwartalniku Teologicznym t. I. r. 1902.
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2. List Barnaby.

Powsta prawdopodobnie wAleksandrjipod koniec pierw-

ezego wieku (ok. 98 r.). Skada si z dwóch czci: w pierw-

szej, duszej (r. 1— 17) autor upomina chrzecijan, aby si

strzegli bdów ydowskich, a wywody swoje popiera obfi-

cie cytatami z Pisma w. W drugiej (r. 18-21) wykada
nauk moraln pod figur drogi wiatoci i drogi ciem-

noci. Ta cz nosi na sobie niewtpliwe cechy podo-

biestwa do pocztku Didache, std wniosek, e autor listu

korzysta ze wspomnianego pisma. Jakkolwiek ju staro-

ytno przypisywaa autorstwo listu w. Barnabie, to

jednak uczeni s zdania przeciwnego, poniewa trudno

przypuci, aeby ucze apostolski y a poza czas zbu-

rzenia Jerozolimy (70 r.), o czem jest wzmianka w licie.

Nadto w. Barnaba, towarzysz prac apostolskich w. Pawa,

bez wtpienia, jak i Aposto narodów, widzia w urzdze-

niach Starego Testamentu dzieo Boe i tumaczy je lite-

ralnie, gdy tymczasem autor listu cay Stary Zakon we

wszystkich jego szczegóach (obrzdach, ofiarach, poywa-
niu pokarmów i t. d, a zwaszcza w obrzezaniu) dopatruje

si znaczenia wycznie alegorycznego i twierdzi, e ydzi,

za poduszczeniem szatana wypaczywszy wol Bo, zro-

zumieli i penili prawo Boe dosownie, zatem niewaciwie.

— aciski przekad listu Barnaby znany ju by od wieku

4-go. Ks. Szaniawski w Kwartalniku Teologicznym 1
) obok

rozprawy poda w polskiem tumaczeniu tylko niektóre

wyjtki z listu, mianowicie z rozdziau 4-go i z czci
drugiej, gdzie najbardziej uderza podobiestwo tego pisma

do >Nauki dwunastu apostoów*.

3. w. Klemens rzymski.

Prawdopodobnie ydowskiego pochodzenia, by ucz-

niem w. Piotra apostoa, towarzyszem prac misyjnych w.
Pawa (Filip. 4, 3), czwartym z kolei biskupem rzymskim

(88-97?). Ustanowi w Rzymie siedmiu notarjuszów, aby

spisywali autentyczne wiadomoci o mczennikach. Sam

') T. I z r. 1902, str. CXXXII nn.
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take mierci mczesk zakoczy bwój pontyfikat. Le-

gendy o jego pokrewiestwie z rodem cesarskim Flawju-
bzów, zarówno jak i o wygnaniu go na Krym i utopieniu

w falach Czarnego morza, jako oparte na niepewnych ró-
dach, s wicej ni wtpliwej wartoci. — Z listów, przy-

pisywanych w. Klemensowi, znamy jeden tylko autentycz-

ny, mianowicie, pi er wszy d o K or y ntj a n. Mia on tak
w staroytnoci powag u wielu, i go kadli narówni
z Pismem w. Napisany by po jakiem przeladowaniu
chrzecijan w Rzymie (r. 1.), wic pod koniec panowania
Domicjana (ok. 96 r.). Powód listu by nastpujcy. W ko-
ciele korynckim drobna cz chrzecijan wypowiedziaa
posuszestwo swoim przeoonym duchownym i przez to,

podobnie jak za czasów w. Pawa apostoa, sprowadzia
godn poaowania anarchj, a w nastpstwie faszowanie
nauki apostolskiej, zwaszcza na punkcie kocielnej zwierzch-

noci. Dobrze mylcy czonkowie gminy korynckiej po-

wiadomili o tern Klemensa, który wystosowa do Koryntjan
obszerny list z odpowiedniemi upomnieniami do pokory,

posuszestwa, upamitania si, pokuty i t. d. W dalszym
cigu akcentuje dobitnie potrzeb przeoonych w Kociele
Chrystusowym i nazywa niemaym grzechem pozbawienie

kapanów piastowanej przez nich wadzy; poleca wróci do
ulegoci tyme i wyraa nadziej, e niebawem otrzyma
wiadomo o przywróconym spokoju.

List do Koryntjan jest piknym pomnikiem wiary ko-

cioów rzymskiego i korynckiego w prymat Stolicy Apostol-

skiej, hierarchj kocieln 1
) i boskie pochodzenie wadzy

kapaskiej. O w. Pawle (r. 5) powiedziano w nim, e uda
si na koniec wiata, t. j. do Hiszpanji, co Aposto zapo-

wiedzia by w licie do Rzymian (15, 24 i 28).

Pisma nieautentyczne: a) Drugi list do Koryntjan,
napisany ok. r. 150. Jest to bardzo ogólnikowe kazanie

l
) Przeoeni kocielni w tym licie nazywani s biskupami i diako-

nami, niekiedy znowu ogólnem mianem presbyterów. Atoli rozdzia 40 wy-

ran zaznacza rónic pomidzy rónemi stopniami kapastwa, tudzie sta-

nowiskiem w Kociele ludzi wieckich: Summo quippe sacerdoti sua mu-
nera tributa sunt, sacerdotibus locus proprius assignatus est, et levitis saa

miuisteria incumbunt. Homo laicus praeceptis laicis constringitur.
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chrzecijaskie, b) Kon sty tucj e apostolskie, ksig
osiem, powstay w Syrji ok. r. 400, zawieraj przepisy

i wskazówki dla kleru. W ksidze ósmej znajduj si for-

mularze dla poszczególnych wice i caa liturgja mszal-

na, najstarsza, jak posiadamy. Ostatni (47) rozdzia za-

wiera 85 tak zwanych Kanonów apostolskich, wy-

jtych przewanie z postanowie soborów antiocheskiego

(341) i laodycejskich (343 i 381). c) Dwa listy ad Yirgines
z 3 wieku, d) Clementinae, napisane ok. 200 r. przez

jakiego ebjonit gnostyckiego w Syrji lub Palestynie.

Obejmuj one 10 ksig Recognitiones (opowiadania legen-

darne o pierwszym okresie ycia w. Klemensa), 20 homilij

i 3 epitomae t. j. streszczenie z homilij i Recognitiones.

W polskim przekadzie ks. Kaspra Borowskiego mamy:
List pierwszy i drugi do Koryntjan i dwa listy ad Yirgi-

nes (Pisma mów apostolskich, tom 1-y, Wilno 1846).

»

4. Sw. Ignacy antjocheski.

Rodem prawdopodobnie z Syrji, ucze w. Jana, m
wielkiej witobliwoci i zapau apostolskiego, trzeci z kolei

biskup w Antjochji. Gdy cesarz Trajan, wzbudziwszy prze-

ladowanie przeciwko chrzecijanom, podczas wyprawy na

Partów przejeda przez stolic jego biskupstwa, kaza
stawi Ignacego przed swój trybuna i jako nieugitego

w wierze skaza go na poarcie przez dzikie zwierzta

w amfiteatrze rzymskim. Wyrok wykonano 20 grudnia

107 roku. Relikwje sawnego w chrzecijastwie ma,
przewiezione do Antjochji, póniej odesane do Rzymu,
spoczywaj w starej bazylice w. Klemensa wspólnie ze

szcztkami tego papiea.

W drodze do Rzymu w. Ignacy napisa siedem listów,

z tych cztery w Smyrnie (do kocioów Magnezji, Efezu,

Tralles i Rzymu), a trzy w Troadzie (do kocioów Filadel-

fji i Smyrny, tudzie do w. Polikarpa). Mamy obecnie a
trzy redakcje owych listów: jedna obszerna, przerobiona

w wieku czwartym i powikszona przez dodatki i inne li-

sty (razem 13); druga, wedug powszechnego zdania uczo-

nych autentyczna, godna serca i pióra w. Ignacego. Od-

naleziono j dopiero ok. poowy 17-go wieku. Trzecia jest
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tylko wycigiem z listów autentycznych. — Powodem do

napisania pierwszych trzech listów byo podzikowanie za

pozdrowienia, jakie wierni owych kocioów przysali do

Smyrny w. mczennikowi, który si tam by zatrzyma,

jadc do Rzymu. W licie czwartym w. Ignacy baga
chrzecijan stolicy, aby nie czynili adnych zabiegów celem

ocalenia go; cay ten list jest gorcem pragnieniem m-
czestwa za Chrystusa. Wiernych Filadelfji i Smyrny
prosi o wysanie do antjocheczyków diakona z wyrae-
niem radoci, e przeladowanie ju u nich mino. W licie

ostatnim poleca w. Polikarpowi staranie o kociele antio-

cheskim. — Przez wszystkie listy, z wyjtkiem do Rzy-

mian, wity autor przeprowadza trzy gówne myli: ostrze-

enie wiernych, aby si mieli na bacznoci od niebezpie-

czestwa ze strony heretyków; zacht do utrzymania zgo-

dy i jednoci kocielnej; dobitny nacisk na cis czno
z biskupem, kapanami i diakonami, na szacunek im nale-

ny i poddanie si ich powadze. w. Ignacy jest przeto

wyranym wiadkiem istnienia w zaraniu chrystjanizmu

hierarchji kapaskiej i monarchicznego episkopatu. On
take pierwszy uy wyraenia Koció katolicki
(Smyrn, r. 8).

Listy w. Ignacego przeoy z greckiego oryginau

na polski jzyk ks. Borowski (Pisma mów apostolskich,

tom 2, Wilno 1846).

>

5. Sw. Polikarp.

Ucze apostoów, zna wielu chrzecijan, którzy na

wasne oczy widzieli Chrystusa Pana; póniej przez w.
Jana apostoa mianowany by biskupem kocioa smyr-

neskiego (Iren. Adv. haer. III, 3; Tertuljan, De praescr.

haer. c. 32). Przez dugie lata pasterzowa swej owczarni.

Pod koniec 154, a moe w samym pocztku 155 roku je-

dzi do Rzymu, aby si porozumie z papieem Anicetem

co do czasu obchodzenia Wielkanocy. Ujednostajnienie

w tym wzgldzie nie nastpio, rozstali si jednak ze sob
w mioci i pokoju. Podró nie bya bezowocn, gdy Po-

likarp nawróci w Rzymie wielu heretyków walentynjanów

i marcjonitów. Wkrótce po swoim powrocie do Smyrny
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zakoczy ywot mierci na stosie, przebity puginaem
majc lat 86. Stao si to 23 lutego 155 roku. Mczestwo
w. Polikarpa niebawem po zaszym fakcie zostao przez

wiernych Smyrny zakomunikowane w osobnem pimie ko-
cioowi w Fdomelji i innym gminom katolickim.

Z licznych listów w. Polikarpa dochowa si do na-

szych czasów jeden, adresowany do Filipensów, i to w ca-

oci w starym tylko aciskim przekadzie. Greckiemu
oryginaowi brak kocowych rozdziaów. Mieszkacy po-

mienionego miasta prosili biskupa Smyray, aby im zechcia

przesa zbiór listów Ignacego. Czynic zadosy ich

pragnieniom, Polkarp jednoczenie wystosowa do nich list

wasny z upomnieniami do duchownych i do wiernych. Pod
koniec prosi, aby, gdy ich dojdzie z Rzymu pewna wiado-

mo o losach Ignacego i jego towarzyszów, nie zaniedbali

go o tern powiadomi.
List w. Polikarpa i wzmiankowane pismo o jego m-

czestwie przeoy na polskie ks. Borowski (Pisma mów
ap., tom 2).

6. Sw. Papjasz.

Ucze apostoa Jana i przyjaciel w. Polikarpa (Iren.

Adv. haer. V 33, 4), biskup Hierapolisu (Maa Azja). Napi-

sa ok. 130 r. Wykad sów Paskich w piciu ksi-

gach (Eus. Hist eccl. III, 39, 1), z których pozostay tylko

mae uamki w formie cytat u póniejszych pisarzy kociel-

nych. Historyk 4 go wieku Euzebjusz nazywa go czowie-

kiem bardzo miernego umysu, lecz i sam podaje o nim
wiadomoci niekrytyczne. Papjasz nalea do t. zw. mile-

narystów, którzy wierzyli w tysicletnie królestwo Chry-

stusowe na ziemi przy kocu wiata.

7. Hermas.

Jest autorem obszernego pisma p. t. Pasterz (?:o[ir
(

v).

Dugie czasy mniemano, e owym Hermasem by wzmian-

kowany w licie do Rzymian (16, 14) ucze apostolski.

Obecnie atoli krytycy, opierajc si na t. zw. fragmencie

Muratori'ego, przyjmuj za rzecz pewn, i Hermas autor

by bratem w. Piusa I papiea (ok. 140—155), e zatem y



145

i pisa w drugim wieku naszej ery. Posiada on niedaleko

Rzymu kawa roli, która dawaa utrzymanie jego rodzinie.

Wzmianka o w. Klemensie rzymskim jako wspóczesnym
autorowi jest falsyfikatem, umylnie wprowadzonym do
ksiki przez Hermasa, moe w celu uzyskania dla niej

tem wikszej powagi. Cel w pewnej mierze zosta osi-
gnity. Niektóre kocioy wczyy Pasterza do spisu

ksig kanonicznych, jednak wspomniany fragment stanow-

czo zaprzecza jego kanonicznoci. Do roku 1856 znaDO Pa-

sterza tylko ze starego aciskiego przekadu, obecnie po-

siadamy odnalezione take rkopisy greckie, jakkolwiek

uszkodzone. — Dzieko skada si z trzech czci. W pier-
wszej (pi widze) wystpuje matrona biao ubrana,

wyobraajca Koció, i karci autora, zarówno jak i jemu
bliskich, oraz zachca do pokuty ze wzgldu na groce
przeladowanie Kocioa i na bliskie przyjcie Chrystusa

na sd. Chrzecijanie przedstawiaj si (w widzeniu trze-

ciem) Hermasowi jako olbrzymia wiea, budowana z obro-

bionych ciosów; inne, nieogadzone kamienie, lece u stóp

wiey, oznaczaj grzeszników, którzy utracili ask chrztu i

powinni ociosa si przez pokut. Wprowadzeniem do czci
drugiej jest widzenie pite: autorowi objawia si anio po-

kuty w postaci pasterza i poleca mu zapisa, co bdzie sy-

sza. Treci czci drugiej jest dwanacie przykaza;
podaj one zarys moralnoci chrzecijaskiej, wic wiar
w jednego Boga, prostot, prawdomówno, czysto i t. d.Cz trzecia skada- si z dziesi iu podobiestw, otrzy-

manych równie przez pasterza, który przestrzega w nich

przed nadmiern trosk o dobra doczesne, akcentuje za-

sug postu i potrzeb pokuty. — Sposób przedstawienia

rzeczy jest rozwleky, lecz zarazem jasny, ton pisma apo-

kaliptyczny. Zwalcza gnostyków i zdaje si nieobce mu
byy pierwsze wystpy montanistycznych prdów, ponie-

wa obszernie zajmuje go kwestja moliwoci odpuszczenia

grzechów cikich, zwaszcza zamania wiary maeskiej
i apostazji (Vis. III. Simil VIII— IX). Za te mianowicie grze-

chy przyznaje odpuszczenie po dugiej i pracowitej poku-

cie, ale tylko w cigu goszonego przez si czasu aski; na

potem ju odpuszczenia nie obiecuje.

Wymowa wit. '"
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ROZDZIA III.

Ojcowie przednicejscy. — 2. Apologeci drugiego

wieku.

Pisma apologetyczne drugiego wieku wyniky z po-

trzeby obrony wiary przeciw oszczerstwom pisarzy poga-
skich, zwaszcza gdy i pastwo rzymskie, cile zwizane
z religj pogan, zaczto wystpowa wrogo przeciwko

chrystjanizmowi. Nadto niektórzy apologeci uwaali za

potrzebne zwalcza zalepienie ydów i wykazywa im

spenienie si. proroctw Starego Zakonu na osobie Chrystusa

Pana, oraz przeciwdziaa gnostykom, których bdy byy
nader niebezpieczne, poniewa pod pozorem wyszej nauki

wielu pogan skaniay do mrzonek gnostyckich i tym spo-

sobem odwodziy od przyjcia wiary katolickiej. Wszystkie

apologje owego czasu pisane s po grecku, z wyjtkiem
aciskiego Octaviusa. Cech ich jest bardziej nau-

kowy charakter i staranniejsze wedug retoryki greckiej

opracowanie, ni pism Ojców apostolskich. Niewszystkich

apologetów pisma si dochoway, jak np. Apolinarego,

biskupa Hierapolisu, Miltiadesa, Melitona, w. Quadratuaa.

Euzebjusz zanotowa z tego ostatniego tylko jeden krótki

ustp w swej Historji kocielnej (4, 3). Jest w nim mowa
o tem, e cuda Zbawiciela byy jawne i e niektórzy prze-

ze uzdrowieni lub wskrzeszeni z martwych »yli... a do

naszych czasów*. — Do wybitniejszych apologetów nale:

1. Arystydes z Aten.

Filozof chrzecijaski, napisa Apologje, przeznaczon
dla cesarza Antonina Pobonego (138-161). Grecki jej

orygina zagin i dopiero w r. 1S91 Amerykanin Rendel

Harris odnalaz przekad syryjski. Autor dzieli w niej lu-

dzi na cztery kategorje: barbarzyców, greków, ydów
i chrzecijan. Barbarzycy oddawali cze bosk socu
i ywioom, grecy bóstwom, wyobraonym na podobiestwo
ludzi, ydzi bardziej anioom ni Bogu. Jedni tylko chrze-

cijanie maj o Bogu prawdziwe pojcie i odznaczaj si
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czystoci obyczajów. — Niektórzy uczeni przypisuj take
Arystydesowi autorstwo listu do Diogneta na tej zasadzie,

e zdradza on dosy due podobiestwo do Apologji

dopiero wzmiankowanej. Dawniejsi natomiaBt mniemali,

e list wyszed z pod pióra w. Justyna, lecz temu przecz
rónice stylu. Jeeli adresatem by Diognet, nauczyciel

Marka Aureljusza, to list pochodzi z wieku 2-go, co zdaje

si by najprawdopodobniejszem. — Pod wzgldem treci

i formy pismo omawiane jest wspaniaym zabytkiem pi-

miennictwa starochrzecijaskiego; stanowi ono odpowied
na pytania Diogneta, dotyczce wiary chrzecijan. Autor
zwalcza kult pogaski i bd ydowski, potem w wymowny
sposób kreli obyczaje wyznawców Chrystusa i wykazuje,
e religja chrzecijaska jest dzieem Boga; wreszcie tu-

maczy, dlaczego Zbawiciel tak póno przyszed na ziemi.
Koczy zacht, aby Diognet przyj i ukocha wiar.
Ostatnie dwa rozdziay nie nale do caoci i s póniej-
szym przydatkiem. — Polski przekad listu do Diogneta
umieszczony jest w tomie 2-gim >Pism mów apostolskich<

kg. Borowskiego (ob. wyej).

- 2. w. Justyn.

Mczennik i filozof, pochodzi z greckiej pogaskiej ro-

dziny i ujrza wiato dzienne w Flaria Neapolis (dawne
Sychem, dzisiaj Nablus) w pocztkach drugiego wieku.

Jako modzieniec dny prawdy, szuka jej po rozmaitych
szkoach filozoficznych, lecz ich teorje nie mogy go za-

spokoi. Wreszcie Opatrzno postawia na jego drodze
pewnego czcigodnego starca, który zachci go do czytania

pism prorockich St. Z. i w ten sposób zbliy go do chry-

stjanizmu. Po swem nawróceniu Justyn zwiedza rozmaite

miasta, nauczajc i bronic wiary, wreszcie osiad na stae
w Rzymie i zaoy tam szko. Gdy raz w publicznej

rozprawie wykaza nieuctwo Krescensowi cynikowi, ten

przez zemst oskary Justyna o wyznawanie religji chrze-

cijaskiej. Prefekt miasta Junius Rusticus skaza mnego
wyznawc na cicie ok. r. 165 1

).

'; Szczegóy o kocu ycia w. Justyna podaje staroytne Martyrium

s. Justini et sociorum, Ob. Rauschen, Florilegium patristicum III (1905).

10»
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Z licznych pism w. Justyna doszy do naszych cza-

sów zaledwie trzy, mianowicie: a) dwie Apologje, wy-

stosowane do ces. Antonina Pobonego. Waciwie stano-

wiy one jedn cao i druga bya tylko dodatkiem do
tamtej. Pierwsza skada si z dwóch czci: naprzód

(r. 1— 12) autor obala zarzuty miotane na chrzecijan, na-

stpnie uzasadnia Bóstwo Chrystusowe i prawd religji

chrzecijaskiej. Na kocu tej Apologji znajduje si list

cesarza Hadrjana do prokonsula Azji, Minucjusza Funda-
nusa, nakazujcy sprawiedliwsze obchodzenie si z chrze-

cijanami. Drug, napisan z powodu zasdzenia trzech

chrzecijan na podstawie ich przyznania si do chrystja-

nizmu, stanowi szereg niepowizanych ze sob ustpów
rozmaitej treci. — b) Rozmowa zTryfonem (Dialo-

gus cum Tryphone) jest streszczeniem dwudniowej roz-

prawy, jak w. Justyn mia z pewnym rabinem ydow-
skim. Dialog da si podzieli na trzy czci: we wstpie
autor opisuje rozwój swych poj filozoficznych i religij-

nych a do swego nawrócenia; cz pierwsza (r. 10—47)

na mocy wiadectw St. Zakonu uzasadnia przejciowos
rytualnego prawa mojeszowego; druga (r. 48—108) wyka-
zuje z pism prorockich, e modlitwa do P. Jezusa nie sprze-

ciwia si wierze w jednego prawdziwego Boga, którego

czcili patrjarchowie; trzecia wreszcie (r. 109 -141) wywodzi,

e nawróceni z poganizmu przez apostoów s prawdzi-

wym Izraelem, do którego stosuj si obietnice Starego Za-

konu. — Dialog powouje si na pierwsz Apologje (r. 120),

wic by napisany po r. 150.

Sposób pisania w. Justyna jest dosy ciki, roz-

wleky i niesystematyczny. Wypowiedzia on te niejedno

bdne zdanie (subordynacjanizm, milenaryzm). Atoli pisma

tego ma s bardzo doniose ze wzgldu na wiadomoci
o wierze i kulcie Kocioa w drugim wieku. Zwaszcza nieoce-

nionej wartoci jest to, co nam podaje o subie Boej, od-

prawianej na religijnych zgromadzeniach chrzecijan. (Apol.

I, 65-67).

Polski przekad pierwszej Apologji znajduje si w cza-

sopimie: Przyjaciel prawdy chrz. z r. 1839. Rozmow
z Tryfonem tum. Wawrzyniec Krzyszkowski socynjanin,

Niewie 1564.
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3. Atenagoras.

Chrzecijaski filozof z Aten«, wystosowa ok. r. 177

pismo apologetyczne do ces. Marka Aureljusza i do Kom-
modusa p. t. Supplicatio s. legatio pro Chri-
stian i s (-psd(3s£a -zz ;

. 3rp&navwv). Postawi sobie w niem za

cel obalenie krcych wówczas pomidzy poganami za-

rzutów przeciwko wyznawcom Chrystusowym: ateizmu,

uczt tiestejskich i wyrafinowanej rozwizoci (r. 3). Pierw-
szy zarzut zbija obszernie znakomitym wykadem i uza-

sadnieniem wzniosej nauki chrzecijan o Bogu (r. 4—30).

Dwom ostatnim obwinieniom przeciwstawia krótko gówne
zasady moralnoci chrzecijaskiej (r. 32-34 i 35 — 36).

W polemik z poganizmem wdaje si tylko mimochodem.
Jego take pióra jest zapowiedziane przeze na kocu
apologji pismo De resurrectione mortuorum (rap

')yxizy.r;zoj; v£xp&v), Zwalcza w niem zarzuty przeciw moli-
woci zmartwychwstania, poczem dowodzi tej prawdy
a) z przeznaczenia czowieka, jako istoty rozumnej, do
wiekuistego ycia, b) z natury czowieka, jako syntezy du-

szy i ciaa, c) z koniecznoci zapaty pozagrobowej nie tylko

dla duszy, lecz i dla ciaa, d) z celu czowieka, który w tern

yciu nie da si osign.
Atenagoras pisze interesujco. Co do oryginalnoci

myli moe ustpuje Justynowi, lecz daleko przewysza go
atwoci wyraenia, czystoci i piknoci jzyka, pro-

stot i przejrzystoci rozkadu. Z greckimi klasykami

jest dobrze obznajmiony, czego dowodem mnóstwo w apo-

logji cytat z poetów i filozofów. Podobnie jak Justyn

zajmuje przyjazne stanowisko wzgldem filozofji greckiej,

zwaszcza wzgldem platonizmu. Ze skarbu nauki chrze-
cijaskiej czerpie tylko tyle, ile potrzeba dla obalenia po-

gaskich oszczerstw. Jego rozumowy dowód jednoci Boga
(r. 8) jest pierwszem w literaturze chrzecijaskiej usiowa-
niem naukowego uzasadnienia monoteizmu. Z zadziwia-

jc jasnoci i dokadnoci wiadczy o troistoci osób

w Bogu (r. 10).
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4. Sw. Teofil antjocheski.

By rodem z Mezopotamji, w modoci otrzyma hel

leskie wyksztacenie, posiada take niejak znajomo
hebrajskiego jzyka. Ju w mskim wieku nawrócony
z poganizmu na chrystjanizm, zosta póuiej biskupem an-

tiocheskim. Napisa okoo r. 180 trzy ksigi do Au-
tolika (zoo; V6tóXuxov), tylko luno z sob powizane. S
one niejako odpowiedzi autora, dan pogaskiemu przy-

jacielowi, Autolikowi. Pierwsza rozprawia o wierze chrze-

cijan w jednego niewidzialnego Boga i o imieniu chrze-

cijanina (r. 12). Druga, dla uzupenienia pierwszej, mówi
o gupocie pogaskiego bawochwalstwa i daje rzut na na-

uk proroków >mów Boych i nosicieli Ducha witego*.
Trzecia, po stosownej ocenie zarzutów o tiestejskich ucztach

i o rozwizoci chrzecijan, wywodzi, e Pisma wite
tyche daleko wyprzedzaj sw staroytnoci pocztki
dziejów i literatury greckiej.

Teofil pisze atwo, nieprzymuszenie i z yciem. Wa-
ciwym rysem jego apologji jest, e wskazuje na subjektywne

warunki do wierzenia i zaznacza zaleno religijnego po-

znania od czystoci uczucia. Pisma ewangelistów i listy

w. Pawa maj u niego tak sam powag, co i pisma
proroków. On pierwszy uy wyrazu Trójca (tpufcc) na
oznaczenie rónicy osób w Bogu.

5. Minucjusz Feliks.

Najdawniejsze pisma kocielne aciskie powstay nie

w Rzymie, gdzie do poowy 3-go wieku jzykiem liturgicz-

nym by grecki, lecz w Afryce prokonsularnej. Dowodem
tego najstarszy aciski dokument, Acta Martyrum Scilli-

tanorum z r. 180, oraz O c t a v i u s Minucjusza Feliksa,

apologja, godna stan obok pism greckich apologetów

2-go wieku. Szczegóy ycia jej autora nie s nam bliej

znane. Wedug wasnych sów jego by on adwokatem
w Rzymie i dopiero w póuiejszych latach wydoby si
»z ciemnoci na wiato mdroci i prawdyc (r. 1, 4). Rzecz

sw napisa prawdopodobnie pom. 180 a 190 r. Treci
Octavius'a jest dysputa pomidzy przyjaciómi Minu-
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<cjusza, chrzecijaninem Oktawjuszem i poganinem Ceoylju-

szem. Autor przyj rol rozjemcy. Cecyljusz, przekona-
niami zbliony do sceptycyzmu, broni jednak wiary przod-
ków, której Rzym wedug jego mniemania zawdzicza sw
wielko, i zwalcza chrystjanizm jako uud, drwic sobie

z rozsdku i obyczajnoci. Oktawjusz idzie krok w krok
za twierdzeniami Cecyljusza, smaga politeizm, odpiera za-

rzuty czynione chrzecijanom i zamyka dialog penem uczu-

cia przedstawieniem chrzecijaskiej wiary i chrzecija-
skiego ycia. Rozjemca okaza si zbytecznym, poniewa
Cecyljusz sam uznaje si za zwycionego.

Pod wzgldem artyzmu formy, mistrzowstwa w uka-
dzie i wdziku w wyoeniu treci adna apologja 2 i 3

wieku nie moe si z t porówna. Zdaje si, e autor

obra sobie za wzór Cycerona (De natura deorum i De di-

rinatione) oraz Senek (De providentia i De superstitione).

Ksika utrzymana jest w tonie szlachetno-ludzkim. Zna-
miennym rysem chrystjanizmu—monoteizm, a punktem ci-
koci religji chrzecijaskiej — praktyczna moralno. O ta-

jemnicach wiary niema wzmianki, równie z Pisma wi-
tego autor nie czyni uytku. Nie jest przecie O c t a v i u s

pogasko-filozoficznem ujciem chrystjanizmu, lecz szcze-

rze chrzecijask prawd w szacie obliczonej na sfery po-

gasko-filozoficzne.

»

6. Sw. Ireneusz.

Urodzi si w Azji Mniejszej ok. 140 r., moe w Smyr-
nie lub jej okolicach. Chopcem jeszcze bdc, suoha ka-

za w. biskupa Polikarpa. Niewiadomo kiedy wyemigro-
wa do Lionu, gdzie za panowania Marka Aureljusza pia-

stowa godno kapask. Okoo r. 177 by wysany do
Rzymu do papiea Eleuterjusza przez kler kocioów lio-

ekiego i wienneskiego, w sprawie montanistycznej. Za
powrotem, po mczeskiej mierci biskupa Potyna, zosta
jego nastpc i odznaczy si przedewszystkiem jako obroca
wiary przeciwko gnostykom. Papiea Wiktora I. odwiód
od zamiaru rzucenia ekskomuniki na Maoazjatów za nie-

stosowanie si do rzymskiego czasu witowania Wielka-
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nocy. Rok jego mierci niewiadomy. Wedug w. Hiero-

nima Ireneusz zgin umczony za wiar (w przeladowa-

niu Septymjusza Sewera) ok. r. 202.

Liczne pisma w. Ireneusza zaginay, prócz jednej ob-

szernej (w 5-ciu ksigach) pracy p. t. >Zdemaskowanie i zbi-

cie faszywie zwanej gnozy*. Znan jest ta praca po-

wszechnie pod krótszym tytuem Adversus haereses.
Orygina grecki take zagin, mamy atoli bardzo stary,

dosowny przekad aciski. Bliszym powodem do napi-

sania dziea, jak wiadczy przedmowa do pierwszej ksigi,

byo yczenie przyjaciela, który pragn pozna i system

gnostycki Walentyna, i jego zbicie. Autor czyni temu za-

dosy, owszem prac sw rozszerza i w pierwszej ksidze

daje wykad gnostycyzmu w ogólnoci, aby go obali

w czterech nastpnych. Druga ksiga zawiera dowody
dialektyczno-filozoficzne przeciwko gnostykom. Przede-

wszystkiem zwalcza tu tez, e twórca wiata jest rónym
od Najwyszego Boga, i nazywa j bluniercz, podsta-

wow nauk gnozy. W trzeciej powouje si na wiadec-

two Podania i Piema w., t. j. na nauk apoBtoów (sen-

tentia apostolorum), w czwartej uzupenia swe dowody
orzeczeniami Pana (per Domini sermones), lecz ma tu

i wiadectwa proroków. Pita mówi gównie o rzeczach

ostatecznych, wszechstronnie broni prawdy o zmartwych-

wstaniu cia, a przy tej sposobnoci wypowiada si za mi-

lenaryzmem. Znajomo gnostycyzmu Ireneusz poczerpnf
gównie z osobistej lektury. Brak wprawdzie w jego dziele

metodycznego obrobienia, a niekiedy zwizku i porzdnego
nastpstwa myli, atoli co podaje, jest czstokro dla dog-

matu katolickiego rzecz pierwszorzdnej wagi. ródem
wiary i norm wiary jest dla Ireneusza nieodmiennie i stale

trwajca w Kociele nauka apostolska, czyli podanie. Nie-

przerwane nastpstwo biskupów, piastunów kocielnego

nauczycielskiego urzdu, w kooioach zaoonych od apo-

stoów, gwarantuje i dowodzi apostolskoci nauki tyche
kocioów. Lecz poniewa za dalekoby zaprowadzio wy-

liczanie nastpstwa we wszystkich kocioach, autor za-

dawalnia si podaniem nieprzerwanego szeregu biskupów,

wstecz a do apostoów, Kocioa inaj wikszego, najstar-
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szego, wszystkim znanego, zaoonego w Rzymie przez
chwalebnych apostoów Piotra i Pawa«. >Z tym bowiem
Kocioem, z powodu (jego) wyszego przodownictwa, po-

winien si zgadza wszelki koció, to jest wierni wszyst-

kich miejsc; w nim (w zwizku z nim) zawsze wierni

wszystkich miejsc przechowywali podanie apostolskiec (Ad
hanc enim ecclesiam propter potentiorem principalitatem

necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos qui

sunt undiue fidelgs, in qua semper ab his qui sunt un-

dique conservata est ea quae est ab apostolis traditio, III,

3, 2). — Gownem atoli zadaniem w. Ireneusza jest uza-

sadnienie dogmatów stworzenia i odkupienia. Odkupienie
musiao by rzeczywiste i nie ogranicza si [na samem
tylko podaniu gnozy; lecz do rzeczywistego odkupienia
potrzebny by Bóg Czowiek. Ireneusz zbija iinniemanie

gnostyckie, jako »Jezus narodzony z Marji, jest rónym
od Chrystusa, który zstpi z niebios*, i akcentuje, e jest

jednym i tym samym (III, 16, 2). Musia On by Bogiem
zarazem i czowiekiem w jednej osobie. Gdyby czowiek
nie pokona przeciwnika ludzi, nieprzyjaciel nie byby w na-

leyty sposób zwyciony. Gdyby Bóg nie darowa nam
zbawienia, nie bylibymy go pewni (III, 18, 7). Dlatego
Sowo Boe stao si czowiekiem, aby czowiek przyjmu-

jc Sowo, sta si synem Boym (III, 19, 1). Take i Dzie-

wicy-Matce Ireneusz, podobnie jak Justyn (Dial. c. Tryph.

c. 100) wyznacza miejsce w sprawie odkupienia, nazywa j
przyczyn zbawienia (causa salutis, III, 22, 4) caego rodzaju

ludzkiego i ordowniczk Ewy (advocata, V, 19, 1).

ROZDZIA IV.

Ojcowie przed nicejscy. — 3. Ojcowie Kocioa
trzeciego wieku.

Umiejtno kocielna w swoim rozwoju nie moga
si ograniciy do obrony wiary przeciwko poganom, y-
dom i gnostykom. Ju na schyku wieku drugiego odczu-

wano potrzeb naukowego jej opracowania i filozoficznego
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uzasadnienia, oraz do historyczno egzegetycznego ustalenia

Ksig witych. Literatura kocielna wstpuje w now
faz rozwoju, zakada sobie nowe cele i toruje nowe drogi;

dziaalno pisarska, dotd dzielna bro apologetów w walce

Kocioa z jego nieprzyjaciómi, staje si narzdziem poko-

jowej pracy w obrbie samego Kocioa. ywem ttnem
praca naukowa uderzya na Wschodzie, gdzie powstao
kilka uczonych szkót. Najdawniejsz z nich i najgoniej-

sz bya szkoa katechetyczna aleksandryjska, któr wi-

dzimy w rozkwicie ju od r 180, gdy na jej czele stan
w. Pantenus mczennik. Póniejsza jej sawa, Orygenes

zaoy potem podobn szko w Cezarei palestyskiej,

przy której powstaa cenna bibljoteka chrzecijaska.

W lat kilkadziesit póniej tj. ok. 300 r. w. Lucjan

mczennik da pocztek szkole antjocheskiej. Wszystkie

owe uczelnie zdziaay wiele dobrego w zakresie umiejt-

noci teologicznej, wyksztaciy mnóstwo sawnych mów;
atoli, zwaszcza w egzegezie Pisma w. nie ustrzegy si
jednostronnoci, aleksandryjska przez wykad zbyt alego-

ryczny, antjocheska przez nadmierny nacisk na sens lite-

ralny, i tym sposobem day powód do wielu bdów. —
Do zoakomitszych Ojców i pisarzy kocielnych trzeciego

wieku nale:

1. Klemens aleksandryjski.

Tytus Flawjusz Klemens urodzi si ok. 150 r. w Ate-

nach, z rodziców prawdopodobnie pogaskich. Nawrócony

na chrystjanizm, przedsiwzi dalekie podróe, do Italji,

Syrji, Palestyny, wreszcie do Egiptu, wszdzie korzystajc

z obcowania z mami kocielnymi i bogacc swój umys
skarbami nauki chrzecijaskiej. Zniewolony wykadami
katechety Pantenusa, krótko przed r. 180 osiad na stae

w Alek8andrji, gdzie przyj wicenia kapaskie. Od
r. 190 by towarzyszem i pomocnikiem wzmiankowanego

ma w urzdzie nauczycielskim, a po jego mczeskiej
mierci (na krótko przed r. 200) samodzielnym kierowni-

kiem szkoy. Atoli ju 202 r., z powodu przeladowania za

Septymjusza Sewera opuci Aleksandrj. Okoo 211 ba-

wi w Maej Azji u swego byego ucznia Aleksandra, póz-
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niejszego biskupa Jerozolimy. Rok mierci jego niewia-

domy.
Gówn prac Klemensa s trzy jego pisma: Protrep-

ticus, Pedagogus, Stromata, stanowice jedn cao, mia-

nowicie stopniowe wprowadzenie do chrystjanizmu.— Cz
pierwsza, (-po-o;-T-./.ó; --J)-

r

'EXXvjvac\ Upomnienie do pogan,

wzywa tyche, aby zamiast przysuchiwa si mitycznym
pieniom ku czci faszywych bogów, zwrócili raczej uwag
na pie now; jej piewc oraz przedmiotem jest Sowo,
które zstpio z Syjonu; pogasko-religijne nauki i zwyczaje

s gupstwem, zasugujcem na odrzucenie; godn uwiel-

bienia jest prawda goszona przez proroków. — Cz
druga, -oc^ayorfóc zawarta w trzech ksigach, ma za cel

czytelnika odwróconego od poganizmu wychowa do no-

wego, chrzecijaskiego ycia. Wychowawc jest Sowo,
które jednoczy mio i dobro z karcc sprawiedliwoci.
Nastpuj drobiazgowe przepisy, dotyczce potrzeb i co-

dziennego ycia, niepozbawione czasem dowcipu i tonu

artobliwego. — Czci trzeciej, zatytuowanej cT^aa-i:

(tkaniny), zadaniem mia by naukowy wykad chrzecija-
skich prawd objawionych; tre atoli tylko w nieznacznej

mierze odpowiada zaoeniu. Rozprawia tu o znaczeniu

filozofji i jej wartoci dla nauki chrzecijaskiej, o wznio-

soci prawd objawionych, o rónicy pomidzy gnoz ko-

cieln a heretyck, mianowicie, e gnoza prawdziwa uze-

wntrznia si w deniu do obyczajowej doskonaoci
przez czysto maesk i paniesk, i do mioci Pana
Boga, dowiadczonej przez mczestwo. Kreli prawdzi-

wego gnostyka jako ucieleniony idea chrzecijaskiej mo-
ralnoci. Autor przedmiotu nie wyczerpa i po napisaniu

ksigi siódmej mia zdaje si zamiar napisa wicej, prze-

rwa atoli na 8-ej niedokoczonej ksidze.

Z poród innych pism Klemensa aleksandryjskiego

doszy do nas tylko t. z w. Adumbrationes, krótkie

komentarze aciskie do niektórych listów katolickich. Byy
one czci obszerniejszego dziea egzegetycznego w 8 ksi-
gach p. t. Szkice (ózoTuiróaetc). Ponadto, równie w aci-
skim przekadzie dochowaa si rozprawka Q u i s d i \ e s

s al ve tur. Jest to homilja na Ew. Marka 10, 17-31,
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a jej treci, e Pan nie chcia wyczy bogatych z Kró-

lestwa Boego, byle umartwiali swe przywizanie do dóbr

tej ziemi i chcieli z nich dobry czyni uytek.

Klemens zajmuje w historycznym rozwoju staroko-

cielnego pimiennictwa epokowe stanowisko. Jego zamia-

rem jest uzasadni naukowo prawdy wiary t. j. zgbi je

filozoficznie. Jednake pomimo swego talentu, nauki i szla-

chetnego zapau, nie sprosta zadaniu i popeni niejeden

bd, poniewa przypisywa filozofji znaczenie przesadne.

Wedug niego, jak Stary Zakon ydów, tak filozofja miaa
wychowa pogan dla Chrystusa. Podobnie chrzecijanin

z pomoc filozofji moe si podnie od wiary do wiedzy,

czyli do gnozy. Wiara jest jakby zwiz znajomoci
prawd koniecznych, wiedza jest trwaym i mocnym dowo
dem tego, co byo uznane za porednictwem wiary. Focjusz

twierdzi, e w zaginionych » Szkicach* Klemens rozsia

obok prawowitej nauki sporo twierdze faszywych.

Rozpraw tego pisarza Quis dives sahetur mamy
w przekadzie polskim w czasopimie »Pielgrzym« (Warsz.

1844 t. III) p. t. Jak bogacz zbawionym by moe.
Rozbiór jej teologiczny w >Ateneum kapaskienu 1914,

t. 12; rozbiór homiletyczny tame, 1916, t. 13.

2. Orygenes.

Urodzi si w Aleksandrji ok. 185 r. z rodziców chrze-

cijaskich, ojcem jego by w. Leonidas, mczennik. -Mo-

dzieniec z prawdziwie nadzwyczajnemi zdolnociami czy
niestrudzon pracowito i tak dalece wywiczy si w zna-

jomoci Pisma w., i Dymetrjusz, biskup aleksandryjski,

poruczy mu 203 r. przeoestwo nad szko katechetów.

Na tem stanowisku bardzo zasuy si Kocioowi, wy-

ksztaci bowiem cay zastp póniejszych mczenników, bi-

skupów, kapanów i uczonych mów chrzecijaskich.

Wolne chwile powica pracom pimiennym. Sawa Ory-

genesa rosa z dniem kadym; wielu przybywao do Ale-

ksandrji zdaleka, aby sysze jego wykady. By równie

wzywanym przez znakomite i wysoko postawione osoby,

pragnce si owieci w wierze Chrystusowej. Okoo r. 230

podczas podróy do Achai, zosta w Cezarei palestyskiej
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przez tamtejszego biskupa Theoktysta wywicony na ka-

pana. Lecz za powrotem do rodzinnego miasta, ile e
przeciwko kanonom kocielnym przyj wicenia kapa-
skie, oraz z powodu bdnych twierdze, zosta przez was-
nego biskupa pozbawiony urzdu nauczyciela, a póniej
nawet wyczony z Kocioa. Usun si std do Cezarei,

a poniewa biskupi Palestyny wielki okazywali mu szacu-

nek, zaoy w miejscu nowego pobytu szko katechetyczn
i wiele tu dzie swoich napisa. Za przeladowania De-
cjusza ciko mczony, utraci siy i zdrowie i wkrótce po
swem wypuszczeniu na wolno, majc lat blisko 70, zmar
w Tyrze r. 254.

Orygenes by jednym z najwybitniejszych i najpod-
niejszych pisarzy przednicejskich. tworzy tak wiele, i
musia si posugiwa szybkopisami, którym dyktowa. Mia
nadto siedmiu przepisywaczów. Z wielkiem upodobaniem
pracowa na polu biblijnej krytyki tekstu witego i egze-

gezy. Wiksz cz Ksig natchnionych objani komen-
tarzami, niektóre po kilkakro w rozmaitej formie. Prócz

tego napisa cay szereg pism apologetycznych i polemicz-

nych, dogmatycznych i ascetycznych, owszem przemierzy
wszystkie dziedziny teologji. Susznie go te nazywaj oj-

cem nauki kocielnej, poniewa pierwszy poda jednolity

i zupeny system filozoficzno-teologiczny i wszelkie w okre-

sie patrystycznym na niwie greckiego Kocioa wyrose
kierunki i szkoy teologiczne grupuj si okoo Orygenesa
jako ich wspólnego centrum. Nie by to przecie nadzwy-
czajny talent. Pisze stanowczo za rozwlekle, zapewne
skutkiem ustawicznych ustnych wykadów. Przewanacz
jego spucizny literackiej to nie waciwy produkt pisar-

ski, lecz artykuy, wywoane potrzeb chwili, rozprawy
dyktowane, wykady zapisywane przez innych.

Orygenes syn take jako wyborny mówca. W wy-
kadzie Pisma w. objania tekst za tekstem i przydaje za-

raz zastosowania moralne; z tego powodu niektórzy maj
go za twórc homilji niszej, a choby nawet tak nie byo,

to w kadym razie pomienion form bardziej wydosko-

nali. Styl jego jest naturalny, ywy, nacechowany pobo-
noci i praktyczn chrzecijask tendencj. Jednakowo
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pragnienie, aby by w mówieniu popularnym, czyni go

czstokro rozwlekym, alegoryczny za sposób wykada-
nia, majcy w nim najgorliwszego i najbardziej wpywo-
wego przedstawiciela, nadaje mu cech osobliwoci i nie-

jasnoci. Niekiedy te brak jego mylom naleytego roz-

winicia i uzasadnienia.

Orygenes w swem upodobaniu do alegoryzowania ido

filozofji platoskiej popeni sporo bdów, niezgodnych

z nauk wiary. Z tego powodu, obok zapalonych czcicieli,

mia i za ycia, i po mierci wielu przeciwników, którzy

stawiali mu nastpne zarzuty: subordynacjanizm, preegzy-

stencj dusz ludzkich, odwieczno wiata duchów, w-
drówk pomiertn dusz, apokatastasis tj. odrodzenie,

czyli ostateczn szciliwo wszystkich istot rozumnych-

Z niego poczerpnli swe bdy Arjus"z i Pelagjusz. Dlatego

na niektórych soborach, zwaszcza na powszechnym w Kon-

stantynopolu 553 r. ogoszony by za heretyka.

Z mnóstwa pism tego ma bardzo niewiele docho-

wao si do naszych czasów. Mona je podzieli na:

a) egzegetyczne: Scholia (a/ó^ia) czyli krótkie uwagi na

niektóre miejsca Pisma w.; Komentarze (rop-oi), obszerne,

uczone wykady na róne ksigi Biblji. — b) homiletyczne:

Ho mil je (ó</.i>iaO mniej opracowane ni komentarze, lecz

zawierajce mnóstwo poytecznych i budujcych myli.

Mamy mianowicie 17 homilij na Ksig Rodzaju (przekad

Rufina), 13 na Exodus i 16 na Leriticus (niedokadne tu-

maczenie tego Rufina), 28 na Ksig Liczb, 26 na Jozu-

ego, 9 na Ksig Sdziów (wszystkie równie w przeka-

dzie Rufina); 2 na Ksigi Królewskie, 9 na Psalmy, 9 na
Izajasza, 21 na Jeremjasza, 14 na zechjela i 39 na Ew.

w. ukasza. — c) Cenn jest równie, zwaszcza dla ka-

znodziei apologetyczna praca Orygenesa Przeciwko
Cel susów i (x<x-d Kacou), ksig osiem; podawane bowiem
przez starego poganina zarzuty na obalenie chrystjanizmu

i w naszych czasach w pewnej mierze bywaj wznawiane
przez antyreligijn filozofj. — d) Dogmatyczna praca:

cztery ksigi: De principiis (rapi io//->v) t. j. o zasadach

chrystjanizmu, stanowi jakby najstarszy podrcznik do-

gmatyki, napisany w modoci przez Orygenesa. W nim
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to przedewszystkiem obok wielu dobrych rzeczy znajduj
si i faszywe. — e) Ascetyczno-praktyGzne pisemka: De
oratione (icspi ^y/^h a zwaszcza Adhortatio ad mar-
tyrium (v.; \mz-'r,<ssi TCpoTpsxTixó? Xóyoc), godne s polecenia

dla ducha ywej wiary, jaki z nich wieje; pierwsze, nie-

zupenie wolne jest od ekscentrycznoci, waciwych Oryge-

nesowi, drugie — prawdziwie zota ksieczka, z wielkiem

napisana uczuciem.

3. Tertuljan.

Pimiennictwo kocielne Zachodu, w przeciwstawieniu

do wschodniego, nosi ju w 3-im wieku osobne, waciwe
sobie znami. Zamiast greckiego wchodzi w uycie jzyk
aciski. Specyficzny duch rzymski mniej podoba sobie

w spekulacji i dialektyce, ile raczej zajmuje si tern, co

potrzebne i poyteczne. Tern niemniej literatura religijna

na Zachodzie wykazuje w owym czasie uderzajco róno-
stronn dziaalno i odpowiednio do istniejcych stosun-

ków i potrzeb, moe si wykaza pismami apologetyczne-

mi, polemicznemi, egzegez, a nawet acisko-chrzecijask
poezj. — Do najgoniejszych jej przedstawicieli naley
Kwintus Septimius Florens Tertuljan, syn wyszego oficera,

ur. w Kartaginie okoo r. 160. Wyksztacony bardzo sta-

rannie, zasyn jako mówca i doskonay znawca prawa
rzymskiego. Z pocztku uprawia adwokatur, lecz po swem
nawróceniu na chrystjanizm (przed r. 197) porzuci to za-

jcie i wkrótce zosta wywicony na kapana. Na obron
nowej wiary rozwin bardzo oywion pimiennicz dziaal-

no. Przesadzony asceta, upodoba sobie surowe zasady

montanistów i ok. r. 202 przeszed do ich sekty, aby odtd
zwalcza Koció katolicki z t sam gwatownoci, z jak
przedtem zwalcza poganizm. Da nawet pocztek osobnej

partji montanistycznej, zwanej od niego tertuljanistami.

Umar podobno w pónej staroci.

Tertuljan jest jednym z najpodniejszych, a zarazem

najoryginalniejszych i najbardziej indywidualnych pisarzy

pomidzy acinnikami. Do niego bardziej ni do kogo in-

nego mona zastosowa adagium, e styl to czowiek, gdy
trudno znale drugiego autora, któryby si tak w swoim
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stylu umia odzwierciedli jak on. Sfera jego ycia, to

walka, walka z innymi i walka ze sob. Wszystkie jego

pisma nosz ten sam charakter walki, zapau, rygoryzmu
i oburzenia na mniemany laksyzm karnoci kocielnej. We
wszystkich jest on gwatownym przeciwnikiem, ognistym
mówc, miadcym dialektykiem i gryzcym satyrykiem.

Nie zna adnego wzgldu, gardzi wszelkim kompromisem,
dowodzi wicej, ni potrzeba

;
jego argumentacja porywa,

lecz nie uczy; jego dialektyka olepia, lecz nie przekony-
wa; jego dowcip oniemia, lecz podnieca do oporu.— Sposób
wyraania si Tertuljana jest zwizy i energiczny, jdrny
i ostry, twardy i ciemny. Na pikno formy nie ma czucia,

z upodobaniem uywa zwrotów ludowych i w jednej chwili

potrafi mia twórczoci wynale odpowiedni termin

w aciskiej skarbnicy mowy. Jest te niezmiern jego

zasug, e on pierwszy nagi acin do nowych poj
i tym sposobem dopomóg zachodniemu chrzecijastwu do
wytworzenia swego kocielnego jzyka.

Znajomo dzie tego pisarza jest doniosej wagi tak

dla teologa, jak i dla kaznodziei. Lecz aby wydoby ziarno

z pod stylistycznej powoki, gdzie ywa wyobrania góruje

niekiedy nad logik, a treciwa obfito nad dobrym sma-

kiem, niedosy czyta go pobienie; zazwyczaj skarb za-

warty w pismach Tertuljana, daje si pozna ledwie przy

trzeciem albo nawet czwartem czytaniu tego autora, i wtedy

dopiero czytelnik widzi si sowicie wynagrodzonym za po-

niesione trudy. w. Cyprjan nazywa Tertuljana swym mi-

strzem i nauczycielem i codzie oddawa si lekturze pism

swojego wspóziomka. Sawni francuscy mówcy. Bourdaloue
i Bossuet, zwaszcza ostatni, z tego róda czerpali mnóstwo
swych najpikniejszych myli. Czstokro jedno wyraenie
Tertuljana podaje obfit materj do rozmylania.

Pisma Tertuljana dadz si podzieli na apologetyczne,

polemiczne przeciwko heretykom i praktyczno-moralne. Do
pierwszej kategorji nale: Apologeticus, jedna z naj-

lepszych prac jego (wykazuje niegodziwo przeladowania
chrzecijan, zbija z punktu czysto prawnego polityczne za-

rzuty im czynione i dowodzi poganom wyszoci religji

chrzecijaskiej); Ad nationes libri duo (treci podo-
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bnej, co i ksika poprzednia, lecz nie dosza do nas w ca-

oci); De testimonio animae (przeliczne dzieko
o tem, e dusza naturalnie i jakby poniewolnie uznaje, ja-

ko jeden jest Bóg tylko, i jako ona sama yje po mierci
ciaa); Ad Scapulam (by to wielkorzdca Afryki, któ-

rego Tertuljan usiuje odwie od przeladowania chrze-

cijan; dzieko pisane ju po odpadniciu autora do mon-
tanizmu); Adversus Jud a e o s (mówi, e obrzdy Moje-
szowe miay swój kres oznaczony, poczem roztrzsa pytanie,

czy obiecany Chrystus ju przyszed, czy te raczej oczeki-

wa Go jeszcze naley).

Pisma polemiczne s nastpujce: De praescrip-
tione haereticorum (argumentem prawnym dowodzi
prawdy nauki, podawanej przez Koció, jako zgodnej z po-

daniem apostolskiem; nauki heretyckie, poniewa s temu
podaniu przeciwne, ju tem samem nie id od Chrystusa,

s wic faszywe). Jest to tak pod wzgldem ukadu i prze-

prowadzenia myli, jak i pod wzgldem treci najbardziej

wykoczona i najcenniejsza praca Tertuljana. Znakomite
s take jego pisma przeciwko gnostykom, mianowicie:

Adrersus Marcionem libri V (zbija dualistyczne

mrzonki tego herezjarchy i wykazuje, e tak Nowy jak

i Stary Testament od jednego Boga pochodz); Adversus
Praxeam (broni tajemnicy Trójcy Przen); Adversus
Hermogenem (mówi o stworzeniu wiata i zbija bdy
gnostyków o wiecznooi materji); Contra Valentinia-
nos 1

) (dowcipnie wytyka ich fasze); De carne Christi
(dowodzi rzeczywistoci ciaa Chrystusowego); De oarni s

resurrectione (w sposób polemiczny uzasadnia po-

wszechne zmartwychwstanie); Scorpiace (broni zasu-

gi mczestwa); De a ni m a (o naturze i wasnociach duszy,

najstarsza psychologja chrzecijaska, rzecz wszake nie

wolna od bdów).

Do rzdu pism moralnych Tertuljana nale: De bap-
tismo (podaje nauk dogmatyczn i liturgiczn o tym sa-

'/ Ks'iki przeciwko Marcjonowi, Piakseaszowi, Hermogenesowi

i przeciw walentynjanom napisa ju iako montanista, lecz bdu dogmatycz-

nego w nich nie popeni.

Wymowa wita. 1 1
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kramencie); De poenitentia (o pokucie jako przygoto-

waniu do chrztu w. i o pokucie grzeszników ju ochrzco-

nych, wkocu zachca chrzecijan do tej ostatnieji; De
oratione (tumaczy Modlitw Pask i daje nauk o mo-

dlitwie); De patientia (wymowne zalecenie tej cnoty);

Ad Martyres (pikne dzieko, akcentujce szczcie m-
czenników przeladowanych i zachcajce ich do cierpliwe-

go i mnego wytrwania a do koca) ; De idololatria
(e nie tylko popenia si bawochwalstwo przez cze ba-
wanów, lecz i innemi sposobami, które ukazuje); De spec-
taculis (jak niestosowna rzecz dla chrzecijan uczszcza
na widowiska pogaskie); Ad uxorem libri duo (upo-

mina on, aby po jogo mierci trwaa w czystoci, albo te,

aby wysza jedynie za chrzecijanina.

Inne pisma swoje Tertuljan sporzdzi ju jako mon-

tanista i albo jest w nich przesadzonym rygoryst, albo

wprost broni bdów heretyckich.

W polskiem tumaczeniu mamy poezje Tertuljana

w dzieku: Pisma ks. Bonifacego Ostrzykowskiego, Warsz.

1854, t. 1; Apologetyk w ^Przyjacielu chrzecijaskiej

prawdy « ks. Korczyskiego (r. 1835— 1836 ; wyjtki z Apo-

getyka w ^Obronie prawdy*, Pozna 1845.

4. w. Cyprjan.

Urodzony w Kartaginie ze znakomitych rodziców,

w pocztkach trzeciego wieku; wyksztacony odpowiednio

w literaturze staroytnej, zosta nauczycielem retoryki.

Okoo 40 roku ycia, dziki kapanowi Cecyljuszowi na-

wrócony do wiary Chrystusowej (246 r.), odda si wiczeniom
pobonym, nauce Pisma witego i czytaniu pisarzów

chrzecijaskich, zwaszcza Tertuljana. Wkrótce zosta ka-

panem, a w r. 248 biskupem kartagiskim i metropolit Afryki

prokonsularnej. Za przeladowania Decjusza ukry si
w bezpiecznem miejscu, aby móc duej by poytecznym
Kocioowi. Z ukrycia listownie zachca chrzecijan do
wytrwania w wierze, a renegatów nawoywa do pokuty.

Po ustaniu burzy przeladowczej zmuszony by w obronie
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karnoci walczy przeciwko tym wyznawcom '), którzy
w imi swych zasug nieroztropnie domagali si darowania
upadym 2

) przepisanej kanonami pokuty i natychmiasto-
wego przyjcia ich do spoecznoci kocielnej. Z tego po-

wodu wywizao si odszczepiestwo Nowata i Felicyssyma,
rycho jednak gorliwoci i roztropnoci Cyprjana stu-

mione. Obaj naczelnicy nieudanej w Kartaginie akcji zbiegli

do Rzymu, gdzie zczyli si z odszczepieczem równie
stronnictwem Nowacjana przeciwko papieowi w. Korne-
Ijuszowi. Dowiedziawszy si o tern, biskup kartagiski wpy-
wem swoim i w Afryce i we Woszech wiele si przyczyni
do utrzymania chrzecijan w jednoci z prawowitym papie-

em i do zaegnania schizmy. W r. 255 stan w dosy
ostrej opozycji do w. Stefana papiea, utrzymujc podo-

bnie jak Tertuljan, e chrzest heretyków jest niewany.
W kadym razie jednoci kocielnej ze Stolic Apostolsk
nie zerwa, a win sw okupi mierci mczesk, ponie-

sion 258 r. za przeladowania Walerjana.

Pisma w. Cyprjana wczenie byy zbierane, pilnie

czytywane i gorliwie odpisywane; mao co z nich zagino,
zaledwie kilka listów. Zasadniczym ich tonem jest gos pa-

sterza i ksicia Kocioa. Jest on mem czynu, nie teorji,

czowiekiem wiary, nie spekulacji i dialektyki. Std i pióro

jego stoi cakowicie na usudze celów praktyczno-religij-

nych, a zwaszcza urobienia ycia chrzecijaskiego. Nie

rozprawia, lecz zwraca si do chrzecijaskiego i kociel-

nego czucia wiernych i opiera si na powadze Pisma w.
Wszdzie zdradza usposobienie umiarkowane i agodne,
oraz wybitny talent organizatorski. Nie goni za niedooi-

gnionemi ideaami, lecz z nieugit konsekwencj dy do
jasno okrelonego celu. Trafnie w. Augustyn nazwa go
katolickim biskupem i katolickim mczennikiem (De bapt.

') Tak nazywano tych, którzy ze staoci cierpieli katusze i wizie-

nie dla wiary Chrystusowej, lecz mierci mczesk nie koczyli, owszem,

z powoda przerwanego przeladowania wolnoci bywali obdarzeni.
2
) Upadli — lapsi — byli to ci, którzy czy z obawy mk, czy dla ich

srogoci wyrzekali si wiary i skadali ofiar bawanom, albo przekupstwem

otrzymywali od wadz pogaskich wiadectwo, jakoby ju dopenili przepi-

sanych ofiar, chocia w istocie tego nie uczynili.

11*
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III, 3, 5). w. Cyprjan cakowicie yje i porusza si w po-

jciu jedynego katolickiego Kocioa i tej idei powici pra-

wie wszystkie swoje dogmatyczne pisma. — Pod wzgldem
formy pisma jego stoj take bardzo wysoko. Ktoby chcia

da pojcie o ich piknoci i harmonijnym stylu, o zachwy-

cajcym wdziku jego wymowy, wylewajcej si penym
strumieniem na tych, których chce zjedna dla wznio-

sego celu, lub unoszcej si naksztat gwatownego potoku,

gdy broni prawdy i karnoci, gdy pitnuje egoizm i samo
wol: ten musiaby wprzód zapoyczy ode daru mówie-

nia. Pod tym wzgldem jest Cyprjan bezsprzecznie najbar-

dziej godnym podziwu pisarzem trzeciego wieku, zasugu-

jcym na powszechne uznanie.

Co dotyczy pism Cyprjana, skadaj si one z listów

i traktatów czyli rozpraw. Listy (65) s wiernem odbiciem

jego ywej wiary, gorliwoci o dobro Kocioa, jego po-

bonoci i mioci pasterskiej.

Najbardziej dla kaznodziei godne uwagi s: Ep. 55-a ad
Cornelium papam (list peen apostolskiego ducha i nama-

szczenia); ep. 1-a ad Donatum (krótka lecz wspaniaa rzecz

o wielmonoci aski, jakiej dozna w swem nawróceniu, i o zepsu

ciu wiata pogaskiego; styl jeszcze zbyt kwiecisty, gdy w innych

jego listach i rozprawach daleko prostszy); ep. 7-a ad clerum
de precando Deo; ep. 8-a ad martyres et confesso-
res; ep. 15-a et 25 a ad Moysen et Maiimum et ce te-

ro s confessores;ep. 56-a ad Thibaritanos de exhor-
tatione Martyrii; ep. 77-a ad Nemesianum et cete-

ros martyres in metallis constitutos; ep. 81-a ad
Sergium et ceteros confessores (dwa ostatnie listy

nadzwyczaj pikne); ep. 40-a ad plebem de quinque pres-
byteris schismaticis; ep 54- a ad Cornelium de lap-

sis; ep. 5 7-a ad Cornelium in ex sili o.

Rozprawy w. Cyprjana nosz rozmait nazw (ser-

mones, libelli, tractatus). Do nich nale:
1) Liber de lapsis. Upomina tu chrzecijan od-

padych od wiary za przeladowania Decjuszowego, prze-

strzega przed niegodnem przyjmowaniem Komunji w i za-

chca do zadosyczynienia przez dobre uczynki. Wstp
podniosy zawiera m. in. powinszowania mczennikom zdo-

bytej ju przez nich korony.
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2) Liber de mortalitate. Jest to zachta do

ufnoci w Bogu i do mstwa podczas strasznej zarazy,

która wybuchna r. 252. wity odpowiada na pytanie, dla-

czego epidemja dotyka zarówno wiernych jak i niewierz-

cych, poleca mio dobroczynn i wykazuje, e chrzecija-

nin ani przy zgonie krewnych i przyjació, ani z powodu
wasnej a bliskiej mierci nie powinien si smuci, e
mier raczej podan dla by powinna.

3) Liber de disci plina et habitu virginum.
wietna pochwaa dziewictwa, rozwaanego tu pod wzgl-
dem dogmatycznym, moralnym i estetycznym. w. Hiero-

nim nazywa wyborn t rozpraw volumen egregium. Zna
w niej wpyw Tertuljana, a mianowicie jego pism De ve-

landis virginibus. De habitu muliebri, a zwaszcza De cultu

feminarum.

4) Liber de oper et eleemosynis. Treci
jest: odwoanie si do miosierdzia wzgldem biednych, ko-

nieczno i zasuga jamuny, bezzasadno zwykych wy-

mówek, nie dozwalajcych jakoby dopeniania tego obo-

wizku mioci. Wana ta praca tak dla nauki katolickiej

o zadosyuczynieniu, jak i pod wzgldem oratorsko-egze-

getycznego ujcia rzeczy.

5) Tractatus de oratione Dominica. Uwa-
aj je niektórzy za najznakomitsze dzieo Cyprjana; war-

to tej pracy bardziej zasadza si na jej wewntrznej
treci ni na zaletach oratorskich. W trzech czciach ro-

zwaa tu w. Cyprjan zacno Modlitwy Paskiej, wykada
j i poucza przytem o warunkach dobrej modlitwy.

6) Liber de unitate Ecclesiae. Z dobitnoci
uzasadnia tu zdanie: extra ecclesiam nulla salus. Dobitnie

wykazuje konieczno jednoci z Kocioem, daje charakte-

rystyk sekciarzy i mówi o wielkoci ich przestpstwa,

wreszcie nawouje do zjednoczenia w wierze i w mioci.

Rozprawa ta, napisana jzykiem jdrnym i powanym, jest

i dzi jeszcze bardzo na czasie, zwaszcza przeciw rozsze-

rzanym w sowie i pimie zdaniom antyreligijnym.

7) De bono patientiae. Przedstawia tu zacno
cierpliwoci i mioci, oraz niegodziwo grzechów przeci

wnych cnotom powyszym. Rozprawa ta jak i nastpna
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miay na celu zatamowa kótnie i niesnaski krewkich prze-

ciwników i obroców powtórnego chrztu nawróconych

z herezji na ono Kocioa katolickiego.

8) De zelo et livore. Mowa karcca wystpek

zazdroci z nader dobitnym epilogiem.

9) De exhortatione martyrii ad Fortuna
tum. Rozprawa napisana w formie listu, zawiera powody

do mnego wytrwania w przeladowaniu.

Do teje kategorji nale i rozprawy apologetyczne:
De iclolorum ranitate; Testiinonia a d v e r s u s J u-

daeos ad m uirinum; Liber ad Demetrianum Pierwsz,

bardzo krótk rozprawk, napisa wity wkrótce po chrzcie swoim.

Druga skada si z trzech czci: w pierwszej wykazuje, e Stary

Zakon musia ustpi Nowemu; w drugiej omawia charakter

Chrystusa Pana jako Boskiego Odkupiciela i rozwaa wiele z Jego

tytuów, znajdujcych si w Pimie w. Trzecia zawiera lune

uwagi dotyczce poboDego i czynnego ycia chrzecijaskiego.

Ksika >Ad Demetrianum« napisana jest z wielkiem yciem i sta-

nowi apologj chrystjanizmu przeciwko zarzutom Demetrjana. Wy-
kazuje tu < 'yprjan, e klski niepokojce pastwo maj sw przy-

czyn nie w chrystjanizmie, lecz przedewszystkiem w wystpkach

pogan, w ich zatwardziaoci, okruciestwie wzgldem chrzecijan

i t. d Laktancjusz czyni tu Cyprjanowi zarzut, e tyle miejsc

Pisma w. przytacza przeciwko poganinowi, jakim by Demetrjan.

Lecz wity autor pragn wykaza, i owe klski ju dawno od

Boga byy zapowiedziane^ a do tego celu potrzebowa tekstów

z pism prorockich; zawieraj one zreszt ghokie prawdy rozu-

mowe, a zreszt (jak z karccego tonu rozprawy mona wniosko-

wa), przytacza je Cyprjan raczej w tym zamiarze, aby umocni

chrzecijan i odeprze bezczelno Demetrjana, ni w nadziei

upamitania go i nawrócenia. Koczy piknem i mocnem upom-

nieniem, wymierzonem do pogan, aby ju wreszcie otworzyli oczy

na wiato i aski.

W naszym jzyku z pism tego Ojca Kocioa mamy nast-

pujce: Mowa o upadych w wierze; O jednoci
Kocioa katolickiego (w Archiwum Teolog, ks. abczy-
skiego r. I i II); Ksiga o niemiertelnoci (Pam.

rei. mor. t. 24
f

r. 1853). Nadto w ksice > Kazania i mowy«,

(Gniezno 1866) znajduje si: Mowa o dobrym uczynku
i o jamunach; O miertelnoci z powodu morowej

zarazy ; O jednoci Koció a. — » Homiletyka « wocawska,

tom 13, str. 131 i 229: O jednoci Kocioa katolic-

kiego.
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5. Laktancjusz.

Urodzi si w Afryce i by uczniem Arnobjusza 1

) Na-

wrócony z poganizmu do wiary Chrystusowej, powoany
zosta ok. r. 290 przez cesarza Dioklecjana do Nikomedji

na nauczyciela retoryki. Podczas przeladowania zmuszony
by porzuci swój urzd i y w niedostatku. W roku 317

przeniós si do Galji i otrzyma stanowisko wychowawcy
i pedagoga przy Kryspie, synu Konstantyna Wielkiego.

Czas i miejsce jego mierci nie s znane.

Jest on najwymowniejszym ze wszystkich pisarzów

kocielnych swego czasu, std otrzyma zaszczytny przy-

domek Cycerona chrzecijaskiego. Dla w. Hieronima jest

on »quasi quidam fiuyius elcquentiae Tullianaec (ep 58. ad

Paulinum). Godne naladowania w tym pisarzu s: wzo-

rowa jasno w rozwijaniu myli, pikne powizanie ciepa

i spokoju, wdziku i powagi, godnoci i naturalnoci. Zna-

komity jest w zbijaniu bdów, mniej szczliwy w pozy-

tywnem dowodzeniu; z tego powodu zwalczanie poganizmu
i powizana z tern obrona chrzecijastwa s w pismach

Laktancjusza daleko udatniejsze ni uzasadnianie prawd
wiary, poniewa brak mu gbszego wniknicia w ich istot.

w. Hieronim, skdind wielki admirator Laktancjusza

mówi o nim: >Utinam tam nostra confirmare potuisset^

quam facile aliena destruxit«. Pisarz ten jest mao orygi-

nalny. Raczej zdolny to kompilator, umiejcy tre, poczer-

pnit skdind, ubra w klasyczn form. Doda naley,

e ma sporo nawet bdów i e niektórzy posdzali go na-

wet o manichejskie sympatje.

Gownem dzieem Laktancjusza jest: Institutio-
num divinarum libri VII, apologja i zarazem pod-

rcznik religji chrzecijaskiej. Ksigi pierwsza i druga

wymierzone s przeciwko bawochwalstwu, trzecia przeciw

pogaskim filozofom; czwarta wjkazuje, e prawdziwa
mdro jest identyczna z religj (cap 4) i e znale j
mona jedynie u Chrystusa, którego Bóg posa na odku-

pienie wiata, a który na dugo przedtem by zapowie-

*) Pisatz kocielny, rodem z Numidji.
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dziany; w nastpnych rozdziaach odpowiada na pytanie,

dlaczego Chrystus nie przyszed w blasku swego Bóstwa,

lecz przyj na siebie nasz nisko i podda si okrutnej

mce; wiele tu miejsc piknych o Chrystusie jako wzorze

i nauczycielu. W ksidze pitej mówi o sprawiedliwoci,

która przez Chrystusa znowu wesza na wiat, rozprawia

szczególniej o niesprawiedliwoci pogan i wykazuje j zna-

komicie na przeladowaniach chrzecijastwa. W szóstej

zastanawia si nad prawdziw czci Pana Boga, która za-

ley nie na samym tylko zewntrznym kulcie, jak u pogan,

lecz na postpowaniu drog cnoty; dowodzi, e umiejtno
jeszcze nie jest cnot, uczy, skd czerpa poznanie prawdzi-

wej cnoty, i jak si ona uzewntrznia w stosunku do Boga,

do bliniego i w zwalczaniu wewntrznych podliwoci.
W ksidze 7 mówi o celu czowieka: dlaczego tene i wiat
cay zosta stworzony, o niemiertelnoci (sabiej obrobione),

o sdzie i przygotowaniu do niego. Dzieo koczy gorca
zachta do suenia Bogu. Nadto powysz prac Lak-

tancjusz streci w osobnem dzieku p. t. Epitome ins t i-

tutionum d i v i n a r u m.

De opificio Dei oraz De ira D ei, dwie rozprawy
wymierzone przeciwko epikurejczykom. W pierwszej do-

wodzi, e czowiek ze wzgldu na swój rozum, pikno
i celowo swego organizmu jest dzieem Opatrzno'.
W drugiej zwalcza ich mniemanie o apatji P. Boga i z samej

istoty religji wyprowadza potrzeb sprawiedliwoci Boej,
a co za tem idzie, nagrody i kary za czyny ludzkie. —
Wreszcie w swej pracy De mortibus persecutorum
stwierdza smutny koniec przeladowców Kocioa i wy-

wodzi, e jawne kary Boe, które ich dotkny, s do-

wodem jego prawdy i witoci.

6. w. Hipolit rzymski.

Osobisto do ostatnich prawie czasów zagsdkowa, rze-

komo biskup z Portus Romanus, by waciwie kapanem
w Rzymie i pierwszym antypapieem przeciwko prawemu
nastpcy Piotra, witemu Kalikstowi (217-^-222). Odszcze-

piestwo przeze wzniecone ustao w ten sposób, e Hipo-

lit poejczas przeladowania nakoni swych stronników, aby
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si poczyli z prawowitymi katolikami; on te sam podda
si papieowi i razem z drugim nastpc w. Kaliksta,

Poncjanem, zosta zesany na wygnanie do Sardynji. Tam
wskutek cierpie i ndzy obydwaj zmarli mierci mcze-
sk, a zwoki ich, sprowadzone do Rzymu (236 r), pocho-

wano w katakumbach. Pamitk ich Koció obchodzi d.

13 sierpnia.

Obfito i wszechstronno pisarskiej dziaalnoci Hi-

polita godn jest podziwu, a i w uczonoci take nie prze-

wysza go aden pisarz zachodni jemu wspóczesny. Naj-

wicej tworzy w dziedzinie egzegezy. Pisa po grecku;

znaczna cz prac jego zagina, jakkolwiek wiele frag-

mentów doszo do nas w jzykach: greckim, aciskim, sy-

ryjskim, koptyckim, arabskim, etjopskim, ormiaskim i so-

wiaskim. Najobszerniejsz i najlepiej dochowan jego

prac jest Dziesi ksig Philosophumena,
(^ococoóptsyo, t> tul póniejszy), znanych take dawniej

pod nazw Labirynt (tóv XaJfyw&ov) herezji. Celem
jej wedug samego autora jest zbi dziea heretyckie przez

wykazanie, e ich nauki nie s poczerpnite ani z Pisma
w. ani z Podania, lecz z mdroci pogaskiej ; dlatego

w pierwszych czterech ksigach daje zarys owej >m-
droci* w najobszerniejszem znaczeniu tego wyrazu. Pita
ksiga rozpoczyna drug cz caoci i ma za przedmiot

przedstawienie bdów heretyckich, oraz ich pochodzenie

pogaskie. Ostatnia ksiga jest streszczeniem wszystkich

poprzednich. — Z wielkiej liczby pism egzegetycznych do-

choway si tylko w jzyku sowiaskim cztery ksigi Ko-

mentarza na Daniela. Autor objania tu i deutorokano-

niczne miejsca proroka. Jest to najstarsze dzieo z za-

kresu egzegezy. — Z Kroniki przechowa si w caoci
w aciskim przekadzie tylko Liber generationis
(mundi)

Hipolit przeciwko nieco wczeniejszemu od siebie ka-

panowi rzymskiemu Kaiusowi broni autentycznoci Apo-

kalipsy. 1

) Sam natomiast okazuje si by w egzegezie chi-

') Kaius jest autorem wykazu ksig Nowego Testamentu. Ów wykaz

pochodzcy z r. 200 dochowa si w rkopisie z ósmego wieku, odnalezionym
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lijast, w dogmatyce subordynacjonist, a w moralnoci

nadmiernie surowym rygoryst.

ROZDZIA V.

Inni Ojcowie i pisarze kocielni przednicejscy.

1. w. Dionizy Aleksandryjski, zwany wielkim, ucze Ory-

genesa, póniej przewodnik szkoy katechetycznej, wreszcie

od r. 248 biskup Aleksandrji. Wiele ucierpia za wiar
podczas przeladowa Decjusza i Walerjana. Zbija bdy
milenarystów, nowacjanów i sabeljanów i pragnc przeciw

ostatnim zaznaczy rónic pomidzy Ojcem a Synem,

uy wyrae i podobiestw, które mogy by rozumiane

o niszoci Syna. Oskarony z tego powodu przed papie-

em Dionizym i pocignity do odpowiedzialnoci, napisa

cztery ksigi p. t. Zbicie i obrona (stey/oc /-*'- fackoyi*),

w których da swoje zupenie prawowierne wyjanienia

dogmatu Trójcy Przen. i zadowolni gow Kocioa. Umar
264 r. podczas rozpraw synodalnych w Antjochji. By uspo-

sobienia spokojnego i pojednawczego. Pisma, jego zagi-

ny, a tylko drobne fragmenty przechowali nam Atanazy,

Bazyli, najwicej za Euzebjusz.

2. w. Grzegorz Cudotwórca, take ucze Orygenesa

w Cezarei, potem biskup rodzinnego miasta Neocezarei

w Poncie, m wielkiej gorliwoci, nawróci na chrystja-

nizm prawie wszystkich mieszkaców swej stolicy. Umar
ok. r. 270 po 30 latach pasterzowania. Zostay po nim:

a) mowa dzikczynna (Xó,oc jrapior^pioc) na cze Ory-

genesa, napisana z ciepem i yciem, godna uwagi z tego

wzgldu, e zaznajamia nas z metod naukow sawnego
aleksandryjczyka, b) Expositio fidei (óeOectc -?,; tcUttsw;)

przez Muratori'ego (y 1 750), std znany jest pod nazw fragmentu Murato-

riego. — Euzebjnsz w swej Historji (2,25) przechowa z zaginionego D i fi-

lo gu Kaiusa z Proklusem cenny wyjtek, dotyczcy dziaalnoci witych
apostoów Piotra i Pawa w; Rzymie: Ego vero Apostolorum.tropaea possum

ostendere. Nam sive in Yattcanum sive ad Ostiensem viam pergere libet,

occurent tibi tropaea eorum, qui Ecclesiam illam fundaverunt (ob. Jungmann
r. 1. Diss. I, 27).
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jest treciwym lecz bardzo jasnym wykadem nauki o Trójcy

Przen. c) Epistoa canonica (£xiotoXtj xavov!x^) odpo-

wied na pytanie pewnego biskupa, jak postpowa z chrze-

cijanami, którzy podczas napadu Gotów na Pont i Bitynj
dopuszczali si naduy; wany dokument do karnoci
kocielnej trzeciego wieku, d) Metaphrasis in Eccle-
siasten Salomonie (Mcra<pp*oi; eic tóv iy,-//^-'.^-}^ ^/ao^to:)

opisujce innemi sowy powtórzenie greckiego tekstu ksigi
biblijnej. e)Do Teopompa oniecierpitliwoci
i cierpi tliwoci Boej, filozoficzny dialog, dochowany
tylko po syryjsku, dotyczy gnostyckiego twierdzenia, e Bóg
pozostaje odwiecznie w bezczynnym spokoju i nie troszczy

si o ludzi, poniewa z powodu swej niecierpitliwoci nie

moe bra udziau w ich losach. Grzegorz zwalcza powy-
sze twierdzenie. — Inne pisma, przyznawane temu wi-
temu, nie s autentyczne.

:!. w. Metodjusz biskup Olimpu w Licji, umczony
za przeladowania Maksymina Dazy 311 roku. Innych
szczegóów jego ycia nie znamy. Zdaje si, e w pisar-

skiej dziaalnoci widzia jedno z waniejszych swoich

zada. Atoli w greckim oryginale przechowaa si tylko

jedna jego praca w caoci p. t. Uczta czyli o dzie-
wictwie (ou;y.7ro<Tiov \ r.zy. i-petac — Convivium decem
yirginum). Treci jej jest pochwaa dziewiczej czystoci,

goszona przez szereg panien, z których jedna Tekla, wy-
powiada hymn na cze Chrystusa oblubieca i Kocioa
Jego oblubienicy. — Dialog o wolnej woli (-so ; tou

xutsjjo'jg'!ou dochowany niecakowicie) zwalcza gnostycki dua-

lizm i determinizm, wykazujc, e od wieczn a materj a, jako pier-

wiastek zego, jest nie do przyjcia ie ze wyszoraczej z wolnej

woli rozumem obdarzonego stworzenia. — Obszerny Dialog
o zmartwychwstaniu w trzech ksigach (tylko

w urywkach greckich, a w przekadzie sowiaskim skró-

cony) obala twierdzenie Orygenesa, e ciaa po zmartwych-
wstaniu nie s materjalnie identyczne z ciaami przed-

miertnemi. — Inne pisma Metodjusza znane s dzisiaj

tylko ze skróconych przekadów na jzyk sowiaski, po-

chodzcych z 11 wieku. Ze spucizny po witym mczen-
niku mona wnosi, e by to pisarz peen smaku, dbajcy
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o pikn form, podobajcy sobie na wzór Platona w dia-

logach. Jego znaczenie dla historji dogmatów ley gównie
w umiejtnem i skutecznem zwalczaniu orygenizmu.

4. Arnobjusz, pisarz aciski, rodem z Numidji, by za
panowania Dioklecjana nauczycielem retoryki w Sicca,

w Afryce prokonsularnej. Pragn zosta chrzecijaninem,
a poniewa biskup wtpi w szczero jego nawrócenia,
przeto aby go upewni, ogosi polemiczne pismo Adver-
sus gentes, znane take p. t Adversus nationes. W pier-

wszych dwóch ksigach przewanie broni chrystjanizmu,
w piciu nastpnych zwalcza poganizm. Zna w tej apo-
logji deklamatorski patos starego retora. Jego religijne

pogldy tworz osobliw mieszanin poj chrzecijaskich
z pogaskiemi. W Chrystusie uznaje Boga wcielonego,

lecz i w bogach pogsskich widzi boków niszego rzdu,
zawdziczajcych swój byt i swoj bosko Bogu-Chrystu-
sowi. Dusza ludzka, wedug niego, stworzona jest nie przez
Najwyszego Boga, lecz przez jakiego innego mieszkaca
niebios; z natury jest przemijajc, lecz zdoln przez ask
Najwyszego do niemiertelnoci. Druga cz dziea Ar-

nobjusza z powodu mnóstwa mitologicznych wiadomoci
miaa oddawna znaczenie dla filologów.

ROZDZIA VI.

Ojcowie zotego okresu — 1. Ojcowie Kocioa
wschodniego.

Edykt tolerancyjny Konstantyna W. 313 r. przywróci
Kocioowi tak podan wolno, za któr wkrótce przy-

szo jego uprzywilejowane stanowisko. Stary, bezsilny po-

ganizm, pozbawiony podparcia ze strony wadzy pastwo-
wej, szybko chyli si do upadku, a wreszcie zanika nieomal
doszcztnie. Koció, wolny od zewntrznego nacisku, musi
natomiast podj trudniejsz walk wewntrzn, aby obro-

ni depozyt wiary przeciwko powstajcym herezjom. Wy-
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ksztatowanie i okrelenie kocielnego dogmatu nadaje
owemu okresowi dziejów kocielnych osobn cech. Wscho-
dowi zwaszcza przypada w udziale ustalenie i spekula-

lywne owietlenie prawd teologicznych, prawdziwego Bóst-

wa i zupenego czowieczestwa Zbawiciela, oraz stosunku
pierwszego do drugiego w Bogu-Czowieku.

Umiejtno kocielna w walkach powyszych znako-

micie rozkwita, poniewa pokój zewntrzny uatwi jej

rozwój, a same walki z bdami dostarczyy jej karmu.

W teologji, bardziej ni podczas wieków poprzednich, wy-
robiy si szkoy i kierunki. Nowo-aleksandryjska, idc
ladami Orygenesa, umiaa si jednak wyzby jego bdów.
W szkole antjocheskiej, hodujcej historyczno-gramatycz-

nej cgzegezie, przewaa trzewy, racjonalistyczny kierunek.

Niektórzy jej przedstawiciele stanli w sprzecznoci z nau-

k Kocioa i byli przyczyn nowych herezyj. — Obok
wspomnianych szkó ju w 4 wieku wylania si jednostron-

nie tradycjonalistyczny kierunek, majcy za najblisze

swoje zadanie walk z orygenizmem, lecz w dalszej kon-

sekwencji odmawiajcy racji bytu wszelkiej gnozie i kry-

tyce. Reakcja przeciw Orygenesowi nosi cech bardziej

osobistych ni kocielnych lub naukowych interesów i po-

suguje si niekiedy niestosownemi rodkami. Spory ory-

genesowskie zwiastuj ju kryzys greckiej teologji, która

od poowy 5 wieku zamiera w swoim rozwoju.

Patrystyczna literatura tego okresu stana na szczycie

rozkwitu. We wszystkich prawie dziedzinach panuje usilna

dziaalno. Apologetyka z obronnej przechodzi w agresywn.
Teologja polemiczna omawia przedewszystkiem prawdy za-

przeczano przez bdnowierców. Nie brak te pojedynczych

dziaów dogmatyki, opracowywanych przewanie metod
pozytywn Teologja biblijna obu kierunków ma wielu

przedstawicieli, lecz tylko w zakresie egzegezy. Krytyka

tekstu jest w zaniedbaniu, a przyczyn tego by brak zna-

jomoci hebrajskiego jzyka. Dziejopisarstwo kocielne,

nieuwzgldniane w pierwszych trzech wiekach, doszo do

wysokiego rozwoju. Teolcgja praktyczna ma równie
wielu przedstawicieli: moralno ascetyczna dziaalno pisar-

ska jest gorliwie uprawiana w koach zakonnych; kateche-



174

za i homilja przekazay potomnoci rzeczy pod wieloma

wzgldami wzorowe. Podobnie i poezja usiuje dorówna
kroku innym dziedzinom.

Znakomitsi Ojcowie i pisarze Kocioa wschodniego

w tym okresie s:

1. Euzebjusz cezarejski.

Urodzony w Palestynie, ksztaci si w Cezarei pod
kierownictwem Pamfilusa, umczonego za wiar 309 r. Po
jego mierci tua si po rónych miejscach i by uwiziony
w Egipoie. Gdy Konstantyn przywróci Kocioowi wolno,
Euzebjusz zosta biskupem Cezarei. Mia wielkie powa-
anie u cesarza, atoli saby, pozbawiony samodzielnoci

charakter, niejasno dogmatycznych pogldów sparalio-

way jego biskupi dziaalno. Waha si pomidzy ka-

tolikami i arjanami, a na soborze w Nicei 325 r. chcia za-

j poredniczce stanowisko; ostatecznie jednak na y-
czenie cesarza podpisa uoony tame symbol wiary, co

mu nie przeszkodzio utrzymywa stosunków z arjanami.

Zmar ok. 340 r.

Z poród bardzo licznych pism Euzebjusza najwiksze
uznanie miay historyczne, a mianowicie Kronika i PLstorja

Kocioa. Zjednay mu one miano chrzecijaskiego Ilero-

dota i ojca historji kocielnej. Zadaniem (pierwszej czci)
Kroniki (i:«vTo9-airij ictopia) byo poda etnograficzn, po-

czerpnit z historycznych pomników poszczególnych na-

rodów chronologj i nastpnie (w drugiej czci) stara

si j synchronistycznie powiza i pogodzi. Ju Juljusz

afrykaski (ok. 221 r.) przedsiwzi zestawienie poda ró-
nych pogaskich ludów z podaniami ydowskiemi, lecz do*

piero Euzebjusza zasug jest ich pogodzenie i ustalenie

na przysze czasy. Jego praca, podjta w celu powizania
historji staroytnej ze wspóczesn sobie, wywara nieobli-

czalny wpyw na póniejsze dziejopisarstwo. Doprowadzi
sw Kronik do r. 325. w. Hieronim przeoy j na jzyk
aciski i dopeni do 379 r. — Historja Kocioa
(sxxXr

(
ma<m%-}] Eotopia) w 10 ksigach koczy, si zwycistwem

Konstantyna nad Licynjuszem (323). Jest to nader bogate

i, jako ródo historyczne, nieoszanowane archiwum wy-
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darze, dokumentów i wyjtków z pism wszelkiego rodza-

ju z okresu modoci Kocioa chrzecijaskiego. Ma ono

jako zbiór materjaów z pierwszej czstokro rki warto
pierwszorzdn, atoli za dzieo zupene i bezstronne, a tern

mniej za powizane historyczno -pragmatyczne rozwinicie

dziejów uwaanem by nie moe. Faszów umylnych nie

zawiera, chocia sympatje i antypatje autora zaciemniaj

jego oko i cieniaj jego horyzont. aciskie opracowa-

nie tej pracy da Rufin. — Bez porównania niej stoj

dwie inne ksiki Euzebjusza, mianowicie De laudibus
Constantini i De vi ta Constantini, które prócz

autentycznych dokumentów s nacechowane nadmiernym
panegiryzmem w stosunku do cesarza.

Pism egzegetycznych wikszo zagina, zreszt

warto ich nie bya zbyt wielk, poniewa Euzebjusz

zbytnio hodowa alegoryzowaniu, naladujc w tern Ory-

genesa, a nadto brak mu byo jasnych i zdrowych zasad

hermeneutycznych. — Z a pologe tycz ny eh dzie do-

chowaa si w caoci Praeparatio evangelica (suaqyeX»£Y]

-oo-xoa<7/v/j, ksig 15) i w polowie Demonstratio evan-
gelica (stwfYs^uaj dbro&s&c, z ksig 20 zostao tylko 10).

Zna w nich bardzo oczytanego autora, który z talentem

zwalcza poganizra i jego rozmaite filozoficzne systemy,

i wyprowadza nieporównan wyszo chrystjanizmu, któ-

ry nazywa zamierzonym przez Boga owocem z drzewa

Starego Zakonu. — Pisma dogmatyczne Contra Mar-
cellum i D e eccle si as tica theologia powicone
s szczegóom ówczesnych sporów arjaskich.

2. w. Atanazy.

W ostrem przeciwiestwie do niezdecydowanej posta-

wy Euzebjusza z Cezarei, wród dogmatycznych zamieszek

czwartego wieku, stoi ycie i dziaalno w. Atanazego,

filara Kocioa, niezwalczonego bojownika za prawd ka-

tolick, jednego z najwspanialszych zjawisk na arenie dzie-

jów kocielnych. Jego ywot i cierpienia s jak najcilej

powizane z historj arjanizmu. Urodzony okoo 295 r.

w Alekeandrji, cz lat modzieczych przetrwa pod kie-

runkiem w, Antoniego, patrjarchy anachoretów, póniej
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by diakonem przy boku biskupa Aleksandra, z którym

325 r. uda si na sobór do Nicei, gdzie jako przeciwnik arja-

nizmu wykaza katolickiego ducha i gbok erudycj teo-

logiczn. W r. 328 jednomylnie powoany na stolic alek-

sandryjsk, C8e ycie powici na obron dogmatu, lecz

te od pocztku pasterzowania sta si przedmiotem niena-

wistnych napaci ze strony arjanów. Obrzucano go wszel-

kiego rodzaju oszczerstwami, intrygowano przeciwko nie-

mu na dworze cesarskim, pozbawiano go biskupstwa, ska-

zywano na wygnanie, tak i pi razy zmuszony by po-

rzuca sw stolic. Wreszcie za ces. Walensa, fanatycznego

Firjanina, z powodu gronych w Aleksandrji rozruchów

ludu, dopominajcego si o swego pasterza, przywrócony

swej owczarni, ju do koca ycia spokojnie ni rzdzi.

Zgas 373 r., uwielbiany nie tylko przez katolików Wschodu,

lecz i przez cay Zachód.

Prace pimienne w. Atanazego, jakie pozostay, mona
podzieli na apologetyczne, dogmatyczno-polemiczne, histo-

ryczne i listy, a) Z a po lo gety czny eh mamy: Oratio

contra gentes (Xóyo? /.ara eXX^va>v) i De incarnatione
Verbi (Xóyoc t.zo>. tyj? evav9-p<«>racae<oc tou Xdyou). Powstay one

ok. 320 i wymierzone s przeciwko ydom i poganom;

pierwsza wykazuje nico pogaskiego politeizmu i dowo-

dzi, e monoteizm chrzecijaski jest rozumny i konieczny;

druga broni wiary w tajemnic Wcielenia Sowa. —
b) Z dogmatyczno-polemicznych prawie wszystkie

dotyoz arjanizmu, poniewa i dziaalno pisarska w.
Atanazego czy si cile z jego stanowiskiem obrocy
prawdy katolickiej przeciwko tej herezji. Z kategorji pism

dogmatycznych najpierwsze miejsce zajmuj Orationes IV
contra Arianos (/.octo. 'Apsi«vwv X<5fot &') Pierwsza po-

daje nauk katolick o odwiecznem zrodzeniu Syna z Ojca

i olch substancjalnej jednoci; druga i trzecia wyjaniaj
dotyczce tyche prawd miejsca Pisma w.; czwarta oma-

wia osobow róno Syna od Ojca. — Treci czterech
listów do Serapjona (~ps; Espenc«ova fei:ioToXai &') biskupa

z Thmuis jest wykad dogmatu o Bóstwie Ducha w. —
Wreszcie list do Epik te ta (-po; krómjToy) biskupa w Ko-

ryncie i dwa inne zajmuj si chrystologi. — Poniewa
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herezja swem dem godzia w nauk kocieln o Odku-
pieniu i o Trójcy Przen, wic te obrona rzeczowych dog-

matów musiaa by przedewszystkiem przedmiotem prac

w. Atanazego. Chrystologja witego biskupa streszcza

si w zdaniu: »Bóg sta si czowiekiem, aby ludzi ubó-

stwi* t. zn. uczyni ich adoptowanemi dziemi Boemi
(Or. c. Ar. I, 39). Temu zadaniu Chrystus nie mógby po-

doa, gdyby nie by prawdziwym Synem Boym. Gdyby
Syn by stworzeniem, nie mógby stworze zjednoczy
z Bogiem, poniewa sam musiaby by przoz kogo innego

z Bogiem zjednoczony ; nie mógby zbawi stworze, po-

niewa sam potrzebowaby zbawienia (Or. c. Ar. II, 69).

Chrystus tedy jest prawdziwym Bogiem. Niewtpliwie Bóg
jest jednoci, lecz w tej jednoci zawiera si troisto.

Jest jedno Bóstwo w Trójcy (Or. c. Ar. I, 18). Ju imi
Ojca wskazuje na Syna. Lecz Syn nie powsta z niczego,

ani z woli Ojca, lecz z istoty Ojca, i to pochodzenie Syna
z natury Ojca jest istotowo róne od pochodzenia stworze
z woli Ojca (Or. c. Ar. III, 6 i 62). Syn jest wspówieczny
z Ojcem, i nigdy nie byo czasu, eby Syn nie istnia (1, 14)

Syn ma ca peno Bóstwa wspólnie z Ojcem (III, 6).

S dwaj, Ojciec i Syn, lecz natura jest jedna i jedno
Bóstwa jest niepodzielna i nierozerwalna (III, 4; IV, 1).

Duch Boy jest uczestnikiem tego samego Bóstwa i tej sa-

mej mocy. ródem Ducha w. jest Syn, który jest u Ojca,

Duch w. jest nieoddzielny od istoty Ojca i Syna, jest

istotowo jednym z Ojcem i Synem (Ep. ad Serap. I, 27).

Wic jedno jest Bóstwo i jeden Bóg w trzech Osobach. —
c) Historyczne pisma z maym wyjtkiem take dotycz
zatargów z arjanami. Apologia contra Arianos
(<£xoXo-p)Ttxó<; /.y~y. 'Apsiayoiy) wykazuje intrygi heretyków prze-

ciwko witemu na synodach pom. 340 a 350 r. ; Apolo-
gia de fuga sua (d7roXofia jrepl ttjc oj-,y;; oiutou) napisana jest

na usprawiedliwienie jego ucieczki w r. 357; Apologia
ad Constantium (-po; tóv BamAioc Kojv7tvt'.ov a^otojta),

broni si w niej Atanazy przeciw zarzutowi, jakoby pod-

burza na cesarza Konstancjusza brata jego Konstansa;

Hi stor ja Arianorum (inaczej epistoa ad monachos)

zawiera dzieje arjanizmu pom 335 i 357 r. ; Epistoa ad

Wymowa wita. 1

2
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Serapionem opowiada o strasznym koca Arju3za. —
d) Listy witeczne prawie zupenie zaginy i do-

piero w roku 1847 odnaleziono ich 15 w syryjskim prze-

kadzie, póniej jeszcze jeden po koptycku z którego wi-

da, e w. Atanazy nie uznawa ksig deutorokanonicznych

Sr. Testamentu. Listy witeczne zwykli byli wydawa bi-

skupi aleksandryjscy kadego roku zaraz po Trzech Kró-

lach do podwadnych sobie biskupów z oznaczeniem dnia

majcej si obchodzi Wielkanocy i z przydaniem, jakie

uwaali za stosowne, innych pasterskich poucze.— e) Z pism
egzegetycznych pozostay tylko fragmenty w z w.

Katenach. Z ascetycznych kilka listów do zakonni-

ków i ywot w. Antoniego (Bfoc /./i 7woX»-eia tou óalov

Karpo? fy«&* 'Avadvfov). To ostatnie dzieko wielce si przyczy-

nio do obudzenia zapau dla ycia zakonnego tak na

Wschodzie, jak i na Zachodzie. Natomiast De virginitate
sive de as ces i jest wtpliwej autentycznoci.—Symbol
w. A ta n a z ego czyli t. zw. Quic u m q u e jest dosko-

naym wyrazem nauki tego Ojca, atoli pochodzi praw-

dopodobnie z 5 wieku i by moe napisany w poudniowej

Galji przez w. Honorata z Arles, albo przez w. Wincen-

tego z Lerin. ,

3. Sw. Cyryl jerozolimski.

Przyszed na wiat ok. 315 r., a w 345 przez biskupa

Maksyma by wywicony na kapana w Jerozolimie. Jako

taki wygosi ok. r. 347 swoje sawne katechezy do kate-

chumenów i nowoochrzconych. Po mierci w. Maksyma,
ok. r. 350, zosta jego nastpc. Wedug innych Cyryl

mia by biskupem ju 347 r. i jako biskup wypowiedzie
wzmiankowane nauki. Przez dugi czas powstrzymywa si
od czynnego udziau w ówczesnych sporach dogmatycznych.

W katechezach czsto wystpuje przeciw arjanizmowi, nio

czyni wszake wzmianki ani o Arjuszu, ani o arjanach i jak-

kolwiek uczy o jednoci istotnej Ojca i Syna, to przecie

ani razu nie uy terminu tyLooóoioc =consubstantialis. Póniej
atoli, jako obroca nicejskiego soboru i nicejskiej wiary

sta si przedmiotem coraz gwatowniejszych napaci ze

strony arjan, zwaszcza ich gowy w Palestynie, Aka-

cjusza, metropolity cezarejskiego. Trzy razy by usuwany
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ze swej stolicy, ostatnie wygnanie trwao lat jedenacie, do

roku 378. Uczestniczy potem w soborze konstantynopoli-

taskim 381 r. Umar w 386 r.

w. Cyryl pozostawi 24 katechezy, stanowice
zaokrglon cao. Dziewitnacie pierwszych byo wypo-
wiedzianych w wielkim pocie do katechumenów wyszego
rzdu (competentes), majcych wkrótce przyj chrzest wity.
Wstpna (-oox.aTr

(

/;/joi;) mówi o wielkoci i wanoci oczeki wi-

jcej ich aski. Pierwsza streszcza prokatechez, druga
uczy o grzechu i pokucie, trzecia o znaczeniu i skutkach

chrztu, czwarta daje sumaryczny pogld na chrzecijask
nauk wiary, wreszcie pita zawiera wykad teologicznej

cnoty wiary. Nastpuj katechezy (6 — 18), wyjaniajce
i uzasadniajce poszczególne artykuy chrzestnego symbolu
jerozolimskiego kocioa. W uroczysto wielkanocn kate-

chumeni otrzymywali chrzest, bierzmowanie i Komunjw.
Do tych neofitów wypowiedziane byy ostatnie katechezy

(19 — 23) w tygodniu wielkanocnym. S one daleko krótsze

ni poprzednie i maj na celu wprowadzi suchaczów do
gbszego rozumienia tajemnic chrzecijaskich (std ich

nazwa jca-crj-^csj fiuaTaycafuca'.). Podaj tedy moliwie wszech-

stronne pouczenie o chrzcie, bierzmowaniu i Eucharystji,

oraz szczegóowy wykad ceremonij przy udzielaniu tyche
sakramentów. — Katechezy oddawna byy powszechnie

uznane za rzecz wzorow. Styl ich jest prosty i jasny,

nacechowane s spokojn powag i serdecznoci. Tre
czyni je drogocennym pomnikiem chrzecijaskiej staro-

ytnoci; zwaszcza katechezy mystagogiczne posiadaj
warto nieoszacowan dla historji dogmatu zarówno jak

i dla dziejów liturgji. Rzeczywista obecno Chrystusa

w Eucharystji, z ciaem i krwi, jest bardzo wyranie za-

akcentowana (cat. 22, 3 i 9). Staje si ona przez odmian
istoty chleba i wina w istot ciaa i krwi Chrystusowej

(22, 2). Duch w. wszechmoc swoj czyni chleb ciaem,

a wino krwi Chrystusow (23, 7). Gdy si ju dopeni
niekrwawa ofiara (t j. po dokonanem przeistoczeniu), na-

stpuj mody o powszechny pokój kocioów, mody za

wszystkich potrzebujcych pomocy ; wspomnienie witych
aby Bóg przez ich przyczyn przyj askawie nasze

12
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bagania
;
potem modlitwy za zmarych, których duszom

sprawi to wielki poytek. Ofiarujemy za nasze grzechy

zabitego Chrystusa, aby otrzyma od dobrotliwego Boga
przebaczenie tak dla nich (zmarych), jak i dla siebie

(23, 8-10).

Prócz katechez mamy jeszcze po w. Cyrylu jedn
homilj O paralityku (Jan 5, 5) i list do cesarza

Konstanc jusza o cudownem zjawisku wielkiego

wietlanego krzya na niebie w dniu 7 maja 351 r. —
W Pamitniku rei. mor. (t. I, III, IV, VII, IX) mamy prze-

tumaczonych sze katechez w. Cyryla. W Postylli mn.

ks.Wuyka katechez o przemienieniu chleba i wina w Najw.
Sakramencie. Nadto osobno wyszo: Kaz. o antychrycie

i o znakach jego, Wilno 1599.

4. w. Bazyli Wielki.

Bazyli, Grzegorz z Nazjanzu i Grzegorz z Nyssy, trzej

Kapadocjanie, trzy wietlane gwiazdy na firmamencie

kocioa kapadockiego, s jakby zerodkowaniem szlachetnej

wielkoci, jak owe czasy wypielgnoway w onie chrystja-

nizmu. Bazyli, jedna z najznakomitszych postaci w dziejach

kocielnych, pochodzi z rodziny samych nieomal witych 1

),

a ujrza wiat w Cezarei kapadockiej ok. r. 331. Ksztaci
si wspólnie z towarzyszem i przyjacielem, Grzegorzem
z Nazjanzu, naprzód w rodzinnem miecie, potem w Atenach.

Ju od modoci umia czy dziwn nad wiek powag
z uprzejmoci i niesychan pracowito z wyjtkowemi
zdolnociami. W r. 357 wróci do Cezarei, lecz wkrótce po

przyjciu chrztu w. odda si ascezie i filozcfji chrzeci-

jaskiej. Zwiedzi siedziby zakonne Syrji, Palestyny

i Egiptu, potem, rozdawszy majtek ubogim, zamieszka
w pobliu Neocezarei, gdzie zaoy klasztor. W r. 364

Euzebjusz, metropolita Cezarei, zniewoli go do przyjcia

wice kapaskich i do zamieszkania przy swoim boku.

Bazyli by pomoc staremu biskupowi w posugach duchow-

) Ojciec w. Bazyiego, takie Bazyli, nazwany nauczycielem cnoty,

w poczet witych policzony; równie matka w. Kmilja (Emmelja), babka

w. Makryna, siostra w. Makryna modsza, bracia: w. Grzegorz Nysseski

i w. Piotr Sebasteski, biskupi.
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nych, a po jego mierci nastpc w godnoci (370). Jako

biskup wszystkie swoje siy wyty na zwalczenie arja-

nizmu, obron wiary, na utwierdzenie w pobonoci po-

wierzonej sobie owczarni. Kazywa dwa i trzy razy ni

dzie, a suchaczów jego dla niezmiernej liczby nazywano
morzem. Reformowa kler, pociesza smutnych, odwiedza
i opatrywa ubogich, bogatym zaleca jamun. Zbudowa
w Cezarei obszerny szpital, take i klasztor, którym sam
zarzdza. Jeszcze bdc w Poncie, napisa regu zakonn,
przyjt nieomal powszechnie na Wschodzie. Bya to ywa
pochodnia wiary i dobrych uczynków. Duch zmorzonego
pracami i umartwieniami ma opuci ziemsk powok
1 stycznia 379 r.

Ju od wspóczesnych nazywany wielkim, Bazyli za

suy sobie na t nazw z wielu wzgldów. Wielkim by
jako prawowierny dogmatyk, jako klasyczny mówca, lecz

najwikszym jako pasterz i ksi Kocioa. Bardzo trafnie

nazwano go mem czynu, Grzegorza z Nazjanzu mistrzem

sowa, Grzegorza z Nyssy mylicielem. Zasugi jego ni

polu obrony wiary, kocielnego prawodawstwa, ycia
zakonnego na Wschodzie i lturgji s niezmierne. Prawdy
katolickiej nie tylko broni czynnie, zastawiajc si za jej

cao wobec potnych zakusów arjaskich i samego nawet

cesarza Walensa, lecz i piórem. Praco jego pimienne
dziel si na dogmatyczno - polemiczne, homiletyczne,

ascetyczne i listy, a) Z dogmatyczno-polemicznych
na pierwszem miej_scu stoj: Przeciwko Eunomju-
szowi ('Av«Tps7tuxo? tou 'AfioXopmxou ~

rJ\i jnnzyyjz Euvoj/.io'j)

ksig picioro (autentyczne s z pewnoci trzy pierwsze).

Zbija w nich twierdzenie tego arjanina, e niezrodzono
stanowi istot Bo i e w niezrodzonoci doskonale i zu-

penie da si pozna istota Boga; nastpnie uzasadnia

wspóistotno Syna, który chocia zrodzony, nie jest

przecie stworzony; otrzymuje On odwiecznie boskie

jestestwo od Ojca i dlatego jest z Ojcem jednoistotny

i odwiecznie Ojcu równy; wreszcie obali zarzuty Euno-

mjusza przeciwko Bóstwu Ducha w. — Inne dzieko p. t:

O Duchu witym («epi tgO iffoy kvsu|a«to<;) omawia
take jedno istoty Syna i Ducha w. z Ojcem. —
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b) Z homiletycznych prac witego stoj na czele

dziewi homilij na Hexaeraeron (Rod. 1, 1 -26) i pitnacie

homilij na Psalmy. Pierwsze ju w staroytnoci byy wyso-

ko szacowane jako rzecz mistrzowska pod wzgldem i treci,

i piknego stylu. Jakkolwiek napisane z wielkim polotem,

zajmuj si jedynie znaczeniem dosownem tekstu. Drugie

s nie tyle wykadem, ile raczej moralno-praktycznem za-

stosowaniem psalmów. Z poród mnÓ3twa innych wtpliwej

autentycznoci, powszechnie uznane za pióra w. Bazylego

s 24 homilje czci dogmatycznej, czci egzege*

tycznej, albo moralnej treci; niektóre s panegirykami na

cze witych lub Mczenników. Najwietniej moe janieje

jego wymowa w homilji O lichwiarzach (jcoctu tox£ovt<i>v).

Znan bya take 22-a mowa Do modzieców, jak
korzysta z pism pogaskich (wpó? toJ»c vw; cuc
xv z'z i"/vX7]vixo»v o)0)s>.oTvto >«.óf<>v). — c) Ascetycznych pism

treci s przewanie cnoty klasztorne. Do tej kategorji

zaliczy trzeba take o b i e reguy zakonne: dusza,
opot /.y-y. rCk&rzoc, (55 regu) i krótsza, opoi Jtar ixtTO{rqv (313

regu), jedna i druga s uoone w formie pyta i od-

powiedzi; pierwsza gównie podaje zasady ycia zakonnego,

druga na sposób kazuistyczny wnika w szczegóy. Tch

najwiksz pochwa jest, e stay si one wkrótce miaro-

dajnemi dla ycia mniszego na Wschodzie i do dzisiaj

takiemi zostay. — d) Listy w. Bazylego zacz zbiera

ju Grzegorz z Nazjanzu. Jest Ich 365, najwicej z okresu

biskupiej dziaalnoci i albo zawieraj obfite ródo do

dziejów ówczesnego Kocioa na Wschodzie, a zwaszcza

w Kapadocji, albo omawiaj w sposób polemiczny bfdy
heretyków. Trzy t. zw. listy kanoniczne do biskupa

Amfilochjusza z Iconium podaj przepisy dotyczce kar-

noci pokutnej i z tego powodu stay si miarodajnemi dla

caego Wschodu. — Autentyczno t. zw. liturgji w
Bazylego, który rzeczywicie zreformowa porzdek
suby Boej w kociele cezarejskim, jest o tyle wtpliw

(

i stare rkopisy, a jeszcze bardziej dawne przekady
znacznie si róni pomidzy sob.

w. Bazyli w zwalczaniu herezji wielki kadzie nacisk

na Podanie kocielne. Wiara powinna by prze-
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wodniczk w badaniach o Bogu, wiara której umys pot-
niej daje przyzwolenie ni wnioskom rozumowym, wiara która

si rodzi przez dziaanie Ducha w. (Horn. in ps. 115, n. 1).

Tre wiary zakrela Podanie. Nie przyjmujemy od nikogo

adnej nowej wiary, ani gosimy rezultatów naszego mylenia,

lecz to, czego nauczyli nas Ojcowie wici, tem si dzielimy

z tymi, którzy nas pytaj (Ep. 110, n. 2). W Pimie w. jest

zachowan tylko cz Podania (De Spir. s. c. 29, n. 71). —
Na naczelnem miejscu naukowych roztrzsa w. Bazylego,

stosownie do potrzeb owego czasu 6toi dogmat Trójcy Przen.

Przeciwko arjanom broni jednoci istoty w Bogu, przecie

sabeljanom troistoci Osób (Ep. 38, n. 4; Horn. 24, n 3'. Po-

dobnie czsto podnosi swój gos na obron wspólistotnoci

czyli prawdziwego Bóstwa Duchaw. (Adv. Eunom. 1. III i De
Spir. s). Pochodzenie Ducha w., wedug przyjtego

u greków sposobu pojmowania i mówienia okrela jako

pochodzenie od Ojca przez Syna (De Spir. s c. 18, n. 45),

lecz uywa take wyraenia: i od Syna (Adv. Eun. II, 34;

III, 1). — Sw. Bazyli z powodu Eunomjusza wypowiedzia

si take o naturze ludzkiego poznania istoty Boej, miano-

wicie, e mamy tylko porednie poznanie Boga, poniewa
poznajemy Go z dzie Jego i wcale nie pochlebiamy sobie,

emy zrozumieli Jego istot. Dziaanie Boskie zstpuje

do nas, atoli istota Boa pozostaje niedostpn (Ep. 234

n. 1). Stworzenia daj pozna potg, mdro i artyzm

Stworzyciela, lecz nie sam Jego istot. Owszem, nawet

i potgi Stwórcy nie przedstawiaj cakowicie, poniewa
by moe, i artysta nie uyje cakowitej mocy do dziaania.

Lecz gdyby i tak byo, moglibymy z dzie zmierzy tylko

Jego potg, nie za pozna Jego istot (Adv. Eun. II, 32).

A chocia poznanie Boga z powodu owej porednioci jest

niedoskonale, to przecie nie jest nieprawdziwe. Nawet

przy pomocy Objawienia moemy pozna Boga tylko tyle,

ile nieskoczone moe by poznanem przez skoczone

(Ep. 233, n. 2) Nawet poza grobem nie zdoamy umysem
ogarn istoty Boga (Ep. 234, n. 2).

Z pism w. Bazylego posiadamy w polskim przeka-

dzie a) 10 mów i homilij w Pamitniku rei. mor. (t VII— XII),

O czytaniu ksiek pogaskich, tame t. 27; b) take kilka
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w zbiorze p. t. Kazania i mowy, Gniezno 1866; c) niektóre

pisma tumaczy ks. Teofil Rutka S. J. (ob. Joeher II, 39)

*

5. Sw- Grzegorz z Nazjanzu.M ten ujrza wiat ok. 330 r. w pobliu Nazjanzu
miasta poudniowo- zachodniej Kapadocji. Matk jego bya
w. Nonna, ojcem Grzegorz, poganin, nawrócony ok. r. 325

i wkrótce da swej prawoci i cnoty wywicony na kapa-
na, a w cztery lata póniej na powszechne yczenie wynie-

siony na godno biskupa Nazjanzu. Mody Grzegorz, ba-

wic na naukach w Cezarei kapadockiej, zaprzyjani si
ze w. Bazylim i przyjani tej pozosta wiernym na zawsze.

Po ukoczeniu edukacji w Atenach, gdzie take bawi
wspólnie z Bazylim, przyj chrzest 361 r. i zamieszka w ro-

dzinnem ustroniu, potem u Bazylego pod Neocezare, od-

dany modlitwie i nauce. Pod koniec tego roku z rk ojca

przyj w Nazjanzie wicenia kapaskie. Po niejakim

czasie Bazyli mianowa go biskupem Sasiiny. Lecz ponie-

wa do jurysdykcji nad owem miasteczkiem roci sobie

pretensje Antimus biskup z Tyany, przeto Grzegorz, nie

chcc z nim wchodzi w zatargi, odda si yciu pustelni-

czemu i prawdopodobnie nawet nigdy w Sasimie nie by.
Po mierci ojca, któremu czas jaki pomaga w zarzdzie
diecezj, opiekowa si przez rok osieroconym kocioem,
a gdy btronnictwo katolickie w Konstantynopolu, bardzo
nieliczne za Walensa, zaprosio go, aby raczy przyby do
stolicy i podwign ucinion przez arjan wiar, przy-

chyli si do wyraonych ycze i rozwin tame nader
gorliw dziaalno. Uczestniczy te w 6oborze powszech-

nym 381 r. Cesarz Teodozjusz W. yczy go sobie mie
biskupem w Konstantynopolu, lecz pewna cz biskupów
zebranych na soborze opara si temu, wic Grzegorz ust-

pi, a powróciwszy w strony rodzinne, zaj si spraw
obsadzenia wakujcego dotd po ojcu biskupstwa nazjan-

zeskiego. Reszt ycia przepdzi w rodzinnem gniedzie
na wiczeniach ascetycznych i na pisarskiej dziaalnoci

i tame witobliwego dokona ywota ok. r. 390.

Cae nieomal ycie Grzegorza jest nacechowane pew-

nem wahaniem: wewntrzny pocig wabi go do samotno-
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ci i cichej kontemplacji, zachta przyjació i wasne po

czucie woaj do praktycznego ycia i brania czynnego
udziau w walkach religijnych owego czasu. Wielkie po-

wodzenie, jakie zapewni sprawie katolickiej, zawdzicza
on gównie swej porywajcej wymowie. Nie jest wprawdzie
Grzegorz takim ksiciem Kocioa, jak jego przyjaciel Ba-

zyli, lecz zato rozporzdza wikszym oratorskim talentem.

Nie jest te tak gbokim mylicielem jak jego imiennik

biskup nysseski, samodzielna spekulacja b}a ode dale-

k. Natomiast w pismach swoich trzyma si cile i broni

nauki wiary opartej na Podaniu, na Podanie te wielki

kadzie nacisk. Szczyci si tern, e opar si mocno na
niezmienionej nauce, klór poczerpn z Pisma w. i prze-

j od Ojców witych, bez adnego dostosowywania si
do okolicznoci czasu (Or. 33 n. 15); przy innej sposobno-

ci zaznacza, e uczy wedug sposobu (galilejskiego) ryba-

ka, a nie wedug sposobu Arystotelesa (Or. 23, n. 12). Jest

on te w daleko wyszym stopniu, ni wspomniany Grze-

gorz z Nyssy, przedstawicielem wiary greckiego Kocioa
pod koniec 4 wieku. Std od najdawniejszych czasów jego

teologiczna nauka w pewnem rozumieniu bya szanowan
jako norma wiary. Ju Rufin z Akwilei w przedmowie do

aciskiego przekadu niektórych mów Grzegorza pisze:

Manifestum namque indicium est non esse rectae f idei hc-

minem, qui in fido Gregcrio non concordat. Otrzyma te
zaszczytn nazw teologa, a póniejsi greccy dogma-
tycy, jak w. Jan Damasceski, z upodobaniem z pism jego

czerpali.

w. Hieronim nazywa Grzegorza »doctor maximus in

exponendis Scripturisc Atoli mowy tego Ojca Kocioa nie

s waciwemi homiliami, poniewa za punkt wyjcia nie

s brane w nich ani perykopy, ani (z maym wyjtkiem) jakie-

kolwiek teksty biblijne. Wykad jego odznacza si przewa-
nie precyzj, jest dosy metodyczny, obfity, nader czsto

podniosy. Wymow ma yw, pynn i harmonijn, lecz

niekiedy nazbyt zna w nim retora, skadajcego danin
kunsztownoci i ozdobnoci. Grzeszy te czasem zbytni
rozwlekoci i dygresjami ; to znowu dla obfitej treci

staje si przyciemnym, a w omawianiu tematów moralnych
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niezawsze dostatecznie popularnym. Zreszt adnego in-

nego z Ojców Kocioa styl nie jest tak wygadzony, ywy,
utrzymany na wysokoci oratorskiej jak Grzegorza. Naj-

wikszym on jest w wietnym wykadzie tajemnic wiaryi

a specjalnym jego tematem jest dogmat Trójcy Przen.

Pisa o tym przedmiocie nie tylko byo dla potrzeb czasu,

lecz i upodobaniem jego ducha. Cae te ycie swoje po-

wici obronie i wykadowi rzeczonego dogmatu i prawie

w kadej swojej mowie do tego tematu powraca. O Bóst-

wie Ducha w. uczy z naciskiem (Ep. 58) i po wielekro

mówi jako o rzeczy uznanej, e i Syn jest przyczyn Du-

cha w., e pomidzy Synem i Duchem jest stosunek taki,

jaki istnieje pomidzy wyprowadzajcym i wyprowadzo-

nym (Or. 42, n. 15). Gdzie indziej wyranie oznacza Ducha

w. jako >z dwóch zczonego w jedno* t. j. od Ojca i Syna

wspólnie pochodzcego (Or. 31, n. 2).

Pisma w. Grzegorza dadz si podzieli na trzy ro-

dzaje: mowy, listy i poematy. Naczelne miejsce zajmuj
mowy, w liczbie 45, pomidzy temi za najwybitniejsze

i najwaniejsze s 27—31. Sam autor nazywa je »teolo

gicznemi* {oi ttj: SsoAoyia: X.ófoi) i one mu te zjednay za

szczytny przydomek >teologa«. Wypowiedzia je w Kon
stantynopolu celem obrony i uzasadnienia katolickiej nauk

o Trójcy Przen. przeciwko macedonjanom i eunomjanom
Rozprawia w nich o istnieniu Boga, o naturze i przymio

tach Boskich, o ile te prawdy s dostpne rozumowi ludz

kiemu i moebne do wypowiedzenia jzykiem ludzkim

o istotnej jednoci trzech Osób Boskich, a w szczególnoci

o Bóstwie Syna i Ducha w. Z pozostaych mów godnemi

zaznaczenia s dwie: »0 ucieczce swojej* («7ro>.opjTi»o? tSj e

tov IIovtov or-r
(

: vsxev){ jest to rodzaj rozprawy, w której

tumaczy si dlaczego po przyjciu wice kapaskich,

pod wraeniem wielkiej odpowiedzialnoci uszed by do

Pontu, poniewa nie czu si uzdolnionym do sprawowania

woonego na siebie urzdu. Treci pozostaych mów
Grzegorza s uroczystoci kocielne, dogmaty, obowizki
chrzecijaskie, pochwaa sawnych mczenników, wspomnie-

nie o krewnych i przyjacioach, wane wydarzenia wasne-

go ycia. — Listy, a przynajmniej ich cz wiksz ze-



187

bra Grzegorz sam. Do nas doszo ich 243; pochodz one

przewanie z ostatnich lat jego ycia i dotycz wypadków
osobistych czy autora, czy jego bliskich. Tylko niektórych

treci s zagadnienia teologiczne. Listy odznaczaj si
piknym jzykiem, s lakoniczne, obfite w sentencjo i afo-

ryzmy, pilnie opracowane, niekiedy obliczone na szersze

koo czytelników. — Do tego samego okresu ycia autora

nale prawie wszystkie jego poematy. Calem ich byo
przeciwdziaanie zapomoc poetycznej polemiki rónym
heretykom, zwaszcza apolinarystom, którzy swe doktryny

w poetycznej formie szerzyli pomidzy ludem. Poza tern

jego pieni miay w pewnej mierze zastpi czytajcej

modziey poetów pogaskich tak niebezpiecznych dla mo-

ralnoci. S atoli poezje Grzegorza, z maym wyjtkiem
tylko wierszowan proz, md i rozwlek. Poemat »De

vita sua« najobszerniejszy ze wszystkich, jest wany jako

ródo biograficzne witego ma.
Pod wzgldem -wartoci krasomówczej z prac tego Ojca

Kocioa pierwsze miejsce zajmuj mowy teologiczne, nastpnie

moralne: o mioci wzgldem ubogich, o gradobiciu, trzy mowy
o pokoju (trzecia przeciwko swarom i nieprzyjani), o chrzcie

witym, (o odkadaniu chrztu, da si bardzo atwo zastosowa

do kazania o odwlekaniu pokuty); z apologetycznych: mowa do

obywateli Nazjanzu i do zagniewanego prefekta; dwie mowy
o ucieczce, mianowicie: pierwsza in Pascha i druga daleko ob-

szerniejsza, nazwana Apologeticus, o witoci i nauce kapaskiej;

mowa do arjan i o sobie samym; mowa przeciwko zarzutowi

jakoby si chcia wedrze na stolic konstantynopolitask (pikne

jest tu miejsce o bojatfni ludzkiej); mowa wobec 150 biskupów

na synodzie w Konstantynopolu (bardzo rzewne poegnanie) ; mo-

wy przeciwko Juljanowi apostacie, zwaszcza druga: o karzcej

prawicy Boej, która dotkna przeladowc; z panegirycznych

:

mowa aobna na pochwa w. Bazylego; na zgon brata w. Ce-

zarjusza (by lekarzem na dworze cesarskim); na uroczysto w.
Machabeuszów; mowa pogrzebowa na uczczenie siostry w. Oor-

gonji; ze witalnych: na Narodzenie Chrystusa Pana; in sancta

lumina (na ur. Epifanji — o chrzcie Chrystusowym w Jordanie);

dwie na uroczysto wielkanocn; jedna o ceremonjach ydowskiej

Paschy w ich stosunku do mki Chrystusowej; in novam Domini-

cam (in Albis, o nowem yciu chrzecijanina); na uroczysto Zie-

lonych witek (o Duchu w.)
W naszym jzyku mamy jego mowy : na pogrzebie brata

• 'ezarjusza, siostry (Jorgonji, ojca Grzegorza (w skróceniu) i przy-
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jaciela Bazylego (ob. Mowy pogrzebowe kg. Pawa Kzewuskieco,
Warszawa 1852); kaz. o mioci ubogich (Dzieje Dobroyz. III, 1

poezje w tum. ks. Ignacego Hoowiskiego (Pisma Zegoty Ko-
strowca, Wilno 1848, t. II). — Polonia Sacra, wydawnictwo
naukowe Towarzystwa im. Papiea Benedykta XV, pol redakcja.

ks. Jana Fijaka, Kraków L918, w tomie I pom. in. ma rozprawy:
Tadeusza Sinki, Liryka w. Grzegorza z Nazjanzu,
i X. Jana Fijaka, Przekady pism w. Grzegorza z Na-
zjanzu w Polsce. — Krakowska Akademja Umiejtnoci za-

mierzya wydawnictwo greckich Ojców Kocioa ol IV wieku,
a pierwsz w tym szeregu publikacj maj by dziea w. Grze-
gorza z Xazjanzu.

6. w. Grzegorz z Nyssy.

Jest modszym bratem w. Bazylego, niewiadomo tyl-

ko z pewnoci, kiedy si urodzi. O starszym bracie od-

zywa si z wielkim szacunkiem i gorc wdzicznoci.
Idc drog wieckiej karjery, zosta nauczycielem wymowy,
lecz póniej dziki namowom Grzegorza z Nazjanzu od-

da si yciu bogomylnemu, a jesieni 371 r. zosta przez

Bazylego wywicony na biskupa niewielkiego miasteczk i

Nyssa, pooonego w obrbie metropolji kapadocyjskiej.
Wypdzony stamtd intrygami biskupów arjaskich, zmu-
szony by przez lat kilka prowadzi ycie tuacze, lecz pod
koniec 378 r., po mierci Walensa wróci do swej siedziby.

Na synodzie antjocheskim r. 379 usiowa wraz z innymi
zaatwi t. z w. odszczepiestwo melecjaskie; w 381 r.

uczestniczy w soborze konstantynopolitaskim, gdzie zaj-

mowa wybitne stanowisko jako znakomity dogmatyk.
Ostatni raz by w stolicy wschodniego cesarstwa 394 r. na
synodzie, odbytym w celu zaagodzenia jakiego sporu
biskupów arabskich. Zgon jego nastpi zapewne wkrótce
po r. 394.

w. Grzegorz Nysseski naley do najpodniejszych
i najbardziej wszechstronnych pisarzów kocielnych. Wa-
ciwe te jego znaczenie spoczywa nie w kaznodziejskiej

ani w pasterskiej, lecz w autorskiej dziaalnoci i we filo-

zoficznem uzasadnianiu dogmatów, oraz w obronie wiary
przeciwko heretykom i poganom. Jest on uczonym, tak

filozofem, jak teologiem i mia zawsze wielkie uznanie na
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polu naukowych docieka. Ulubionemi tematami jego spe-

kulacyjnych bada jest tajemnica Trójcy Przen. i dogmat
o zmartwychwstaniu cia. Zbytnie atoli upodobanie w pi-

smach Platona i Orygenesa sprawio, e od pierwszego

przej pogld o bycie realnym poj ogólnych, od drugie-

go za twierdzenie o apokatastasis (regeneratio universi).

Co dotyczy zewntrznej szaty pism Grzegorza nysseskiego,

to styl ich posiada si, dwiczno, lecz czsto brak im

prostoty i naturalnoci. Prace pimienne w. Grzegorza
dotycz egzegezy, dogmatu, ascetyki, ponadto s jeszcze

mowy i listy.

1. Najobfitszy dzia dochowanych a dotd pism

jest egzegetyczny, jakkolwiek donioso tego

Ojca nie ley w oznaczonej tu dziedzinie. Zna w nich

take wpyw Orygenesa. Lubi mianowicie Grzegorz w ka-
dym wyrazie biblijnego tekstu wynajdywa skarb moral-

nych poucze, z zaniedbaniem przewanie znaczenia mo-

ralnego. Najtrzewiejszemi jeszcze pod tym wzgldem s:
»0 utworzeniu czowieka* (rcepl jtaT&<xx£U7j<; av$cci>icou) i >Obrona
hexaemeronu< l'Ai;o?koyy}Tixo? ~zz\ -ty,: ecayjiispou), napisane na

prob brata, w. Pjotra biskupa Sebaste; pierwsze jest

uzupenieniem hcmilji w. Bazylego o szeciu dniach stwo-

rzenia; drugiego zadaniem jest zabezpieczenie i tekstu

witego i wykadu Bazylego o tyme przedmiocie prze-

ciwko nienaleytemu rozumieniu. Trzyma si tu Grzegorz

pilnie literalnego znaczenia, podobnie jak wielki brat jego,

i pod koniec nie bez zadowolenia stwierdza, e nigdzie bi-

blijnego tekstu nie nagi do przenonej alegorji. — Zupe-
nie odmienn cech nosz: dwa traktaty O nadpisach
psalmów (K.: -.}' ETCe7f>a<pJ}v t5v ^aX|io)v), osiem homilij
na pocztek Eklezjastyka, ksig -prawdziwie wznio-

s i bosko natchnion*, w których nadmiernie alegoryzu-

je. — Pitnacie homilij na pierwsze rozdziay

Pieni nad pieniami miao wypowiadaj myl, e
pod obrazem godów weselnych oblubienicy i oblubieca
rozumie naley zjednoczenie duszy ludzkiej z Bóstwem. —
Wreszcie pi homilij o modlitwie Paskiej (eic

-•/;•/ -:ot: ,//
(

v) i osiem o bogosawiestwach (s ;.; to&;

\yr/.7.y.z'i//jii utrzymane s w tonie parenetyczno praktycz-

nych i oddawna byy bardzo wysoko cenione.
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" 2. Daleko wiksze znaczenie maj spekulatywno-
praktyczne prace Grzegorza. Najcenniejsz w nich jest

Wielka katecheza \o o: Kam^tucóc 6 |ieya<) — uza-

sadnienie i obrona gównych dogmatów chrystjanizmu

przeciwko poganom, ydom i heretykom. Przedewszystkiem

opracowuje tu kwestje troistoci Osób w Bogu, odkupienia

ludzkoci przez Stówo wcielone i zastosowania aski od-

kupienia przez chrzest i Eucharystj. — Dzieo przeciw
Eunomjuszo wi (wpo? £uvo[mov avnppijTutoi Aó-jot), w dwunastu

ksigach, najobszerniejsza ze wszystkich prac tego Ojca

i zarazem jedna z najwaniejszych przeciwko arjanizmowi.

Jest to odpowied na replik Eunomjusza, wystosowan
pod adresem w. Bazylego za jego ksigi, zwalczajce do-

piero wspomnianego heretyka. Autor z jednej strony broni

brata przed oszczerstwami heretyków, z drugiej jego nauki

o Bóstwie Syna i Ducha witego. — Rozprawa przeciw
Apolina ry so wi z Laodyei('AvT'.pp^uxóc -;o; -d' ^-oXXtvapio&)

zwalcza gównie tez, e ciao Chrystusowe zstpio z nie-

ba i e miejsce rozumnej duszy zastpuje w Chrystusie

boskie Sowo. — Pominwszy drobniejsze dogmatyczne
pisma Grzegorza, zasuguj na osobn uwag jego M a -

krinia czyli Dialog o duszy i zmartwych-
wstaniu (7tepi \>->y/

l

; -ca; dvaoTdc£toc). Mianowicie po mierci

brata Bazylego biskup Nyssy odwiedzi sw siostr Ma-

kryn w majtku rodzinnym (w Poncie nad rzek Iris),

gdzie jako przeoona pobonego zgromadzenia niewiast

Bogu oddany ywot prowadzia. Znalaz j blisk mierci:

wzajemna wymiana myli miaa za przedmiot spotkanie si
w niebie. Treci dialogu jest wypowiedzenie si witej
dziewicy o duszy, mierci i o zmartwychwstaniu cia.

3. Ascetycznych pism pomniejszej objtoci po-

siadamy kilka (Oznaczeniu imienia chrzecija-
skiego, O doskonaoci i jakim by ma chrze-
cijanin, O celu ostateoznym wedug woli
boej), a moe najpikniejsz jest ksika O dziewic-
twie (icspi -y.z§v/:xz), majca na celu tchn w czytelników

pragnienie ycia cnotliwego. Moralnopr.aktyczny ywio
przewaa te w niektórych mowach i listach.
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4. Niezbyt liczne mowy Grzegorza nosz na sobie

znamiona czasu, std przeadowane s niekiedy figurami

retorycznemi. Z moralnych znakomit jest mowa prze-

ciwko lichwiarzom<, take >przeciwko tym, co odwlekaj
z przyjciem chrztu* ; ^przeciwko tym, co nadmiernie smuc
si po umarych*. Z dogmatycznych mowa >o Bóstwie

Syna i Ducha w. oraz o wierze Abrahama* ma nadzwy-

czajne pochway w pimiennictwie greckiego Kocioa. S
ponadto mowy na uroczystoci Paskie, panegiryczne

o witych i pogrzebowych kilka. — Listów w. Grzegorz

zostawi niewiele (26). Z polecenia synodu antjocheskiego

379 r., wizytowa kocioy Arabji i przy tej sposobnoci zwie-

dzi wite miejsca Palestyny, a wraenie jakiego tam do-

zna, skreli w licie do sióstr Eustatji i Ambrozji. W in-

nym licie powstaje przeciw naduyciom podczas pielgrzy-

mek do Ziemi w. i same pielgrzymki ocenia nieco pesy-

mistycznie.

W polskim przekadzie mamy: mow na pogrzebie

cesarzowej Pulcherji, na pogrzebie cesarzowej Placylli

(Mowy pogrzebowe ks. Pawa Rzewuskiego, Warsz. 1852>,

nadto: Zdanie o pielgrzymkach Kapadocjan do Jerozolimy

(Gaz. Ko. 1843).

7. w. Epifanjusz.

Ujrza wiat ok. 315 r. w Palestynie niedaleko miasta

Eleutheropolis i od wczesnej modoci odda si studjom

kocielnym. Jednoczenie pracowa nad nauk oboych j-
zyków i wedug wiadectwa wspóczesnych umia po grecku,

syryjsku, hebrajsku, po koptycku i nieco po acinie. Jaki
czas bawi w Egipcie, wprawiajc si do ycia zakonnego.

W 20. roku ycia wróci w strony rodzinne i w pobliu
Eleutheropolis zbudowaklasztor, któremu przewodniczy lat

trzydzieci. W r. 367 biskupi wyspy Cypru obrali gonego
i pobonego ma swoim metropolit w Konstancji (staro-

ytne Salamis). Jako pasterz wieci surowoci i wito-
bliwoci ycia, szerzeniem zakonnoci i zapaem w obronie

czystoci nauki kocielaej. By zwaszcza nieprzejednanym

wrogiem orygenizmu, co stao si powodem czasowego nie-

porozumienia ze stronnikiem Orygenesa Janem, biskupem
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jerozolimskim. Po kilku latach, namówiony przez Teofila

aleksandryjskiego, wystpi w Konstantynopola przeciw

w. Janowi Chryzostomowi, jako rzekomemu stronnikowi

orygenizmu, lecz spostrzegszy swój btd, nie czeka ju na

t. zw. pseudosynod ad querenno i puci si w powrotn

drog na Cypr, atoli podczas podróy zakoczy ycie w
sdziwej staroci 403 r.

Pisarska dziaalno w. Epifanjusza zmierzaa, równie

jak i jego ycie, przedewszystkiem do zwalczania herezji,

std gówne jego prace maj cech polemiczn, a sposób

pisania jest nieco zaniedbany, mdy i rozwleky. Na y-
czenie mieszkaców Syedra w Pamfilji, aby w dluszem

opracowaniu wyoy im zdrow nauk wiary o Trójcy PrZen.,

a zwaszcza o Duchu witym, Epifanjusz przesia im 374 r.

swoje dzieo 'Aysuftaróc (Ancoratus, mocno przytwierdzony

kotwic), aby jak kotwica zabezpieczao prawowiernych

wród niesnasek arjaskich i walk semiarjaskich. Na oso-

bliwsz uwag zasuguj przydane na kocu dwa symbole

wiary: pierwszy, krótszy, dawniejszego pochodzenia, na

krótko przed wybraniem Epifanjusza na metropolit zosta

wprowadzony do Konstancji jako symbol chrzestny; drugi,

duszy, uoony przez samego autora Ancoratus, potem na

soborze w Konstantynopolu 381 r. by z maemi zmianami

przyjty jako symbol wiary Kocioa powszechnego. — Na

yczenie pewnych zakonników Epifanjusz wkrótce po na-

pisaniu wzmiankowanej ksiki opracowa obszerniejszy

wykad i zbicie systemów heretyckich p. t. IL*vapiov (Panarium,

szkatuka z lekami), znane bardziej p. nazw Haereses.
Ma ono poda zbawcze rodki ukszonym od wów, czyli

zaraonym naukami heretyckiemi, oraz posuy zdrowym

jako antydotum. Epifanjusz wylicza w niem 80 herezyj,

lecz pod tsm mianem rozumie take greckie szkoy filozo-

ficzne przed-Chrystusowe, a take ydowskie stronnictwa

religijne. Materja do dziejów dawniejszych systemów

czerpa, nieraz dosownie, ze w. Justyna, Ireneusza i Hipo-

lita; do póniejszych — z rozmaitych róde, tak i cao
stanowi nader cenn kopalni historyczn, jakkolwiek autor

zdradza niekiedy pewn doz bezkrytycznoci. W kocu
przydany jest treciwy wykad wiary katolickiego i apo-
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stolskiego Kocioa. — Z pism biblijno-archeologicznyeh w.
Epifanjusza pozostay tylko dwa: De mensuris et ponderi-
bus .(icspi ;x£towv x«i Tta0;7.ojv) i O dwunastu drogich
kamieniach (ics<i t&v i(3" XUfa>v) na racjonale najwyszego
kapana. Pierwsze zakrelone szerzej, ni wskazuje temat,

omawia kanon i przekady Starego Testamentu, miary
i wagi biblijne, wreszcie geografj Palestyny; zreszt po-

siadamy z niego tylko 64 rozdziay. Drugie dochowao si
jedynie w aciskiem tumaczeniu.

w. Epifanjusz jest jednym z nielicznych Ojców grec-

kich, którzy wyranie zaznaczaj, e Duch w. pochodzi
z obu, Ojca i Syna (Haer. 74, 4).

»

8. Sw. Jan Chryzostom.

Najpikniejsza to niezaprzeczenie gwiazda na firma-

mencie wymowy kocielnej. Urodzi si w Antjochji ok. 347 r.

i tame, pod okiem matki swojej, pobonej Antusy, odebra
wyksztacenie w szkole sawnego retora Libanjusza. Ju
jako mody adwokat tak wietnie przemawia, e mistrz

poganin, umierajc, uzna Jana za najgodniejszego po sobie

nastpc na urzdzie nauczyciela, aowa tylko, e mu go
chrzecijanie zabrali. Nie pocigaa jednak modzieca
wiecka karjera, porzuci otwarte do niej wrota i wraz
z przyjacielem i koleg z awy szkolnej Bazylim odda si
yciu samotnemu : modlitwa, uczynki pokutne i stud jum Pisma
w. zapeniay im czas wszystek. Jan mia zaledwie lat 23,

gdy chciano go powoa na biskupstwo, lecz przeraony
takim zaszczytem, uciek z miasta i nieprdzej powróci,
a wakujce stolice zaopatrzone zostay w pasterzów. Po
niejakim czasie osiad wporód mnichów, zamieszkujcych
okoliczne wzgórza i tam podda si duchownemu kierow-

nictwu pewnego czcigodnego pustelnika, a po czterech latach

takiego ycia jeszcze dwa lata przepdzi jako eremita

w ukrytej jaskini. Wyniszczony umartwieniem, wróci do
Antjochji, gdzie go w. Melecjusz wywici 380 r. na diakona,

a biskup Flawjan 386 r. na kapana. Woono na teraz

zaszczytny urzd kaznodziei przy gównym kociele miasta.

W rok potem znieway tum w stolicy Syrji posgi Teo-

dozjusza Wielkiego, a gdy Flawjan uda si do cesarza

Wymowa wita. 1 3
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z prob o darowanie winowajcom, Jan wygosi w Antjochji

21 sawnych mów >De statuis*, w których i pociesza, i do

pokuty zachca. Po jedenastu latach znakomitej kazno-

dziejskiej dziaalnoci w rodzinnem miecie powoany na

biskupi stolic konstantynopolitask, niezmordowanie

dwiga urzd pasterski. Reformowa kler, bardzo czsto

kazywa, wielki wywiera wpyw nawet na ydów i here-

tyków; pracowa nad nawróceniem arjaskich Gotów i innych

ludów; zagasi odszczepiestwo w Antjochji. Niestety,

intrygi Teofila, patrjarchy aleksandryjskiego, i zawzito
mciwej cesarzowej Eudoksji, której si narazi, karcc
niemoralno dworu, spowodoway odsdzenie Jana od

biskupstwa na pseudosynodzie ad quercum i wygnanie

403 roku. Przywoano go wprawdzie (na skutek rozruchów

w Konstantynopolu) do wasnej owczarni, lecz ju po dwóch

miesicach musia na nowo opuci stolic im ten, wielki

tak z czynów jak i z poniesionych udrcze, zmar na wy-

gnaniu w Komanie (Pont) 407 r. Ostatnie jego sowa byy:

Chwaa Bogu za wszystko. Starania papiea Inocentego I., do

którego Chryzostom apelowa z wygnania, celu nie osigny
i z tego powodu nastpi rozam pomidzy Wschodem i Za-

chodem, usunity dopiero po mierci Jana, gdy na nale-

ganie Stolicy Ap. wpisano imi witego w Dyptychy. Teo-

dozjusz II, syn Eudoksji, sprowadzi zwoki wygnaca do

Konstantynopola 438 r., aby uprosi przebaczenie dla swoich

rodziców. w. Jan Chryzostom by szczupego wzrostu

i mizernego oblicza. Umartwienia modoci, dwuletnie

mieszkanie w wilgotnej jaskini, jego nieustanna dziaalno
kaznodziejska zrujnoway powoli organizm i spowodoway
wiele chorób, które jednak nie osabiy silnego ducha.

Obok sawy wielkiego biskupa i wielkiego witego,
Chryzostom ma jeszcze saw najpodniejszego pomidzy
pisarzami greckiego Kocioa. Jest on autorem mnóstwa

homilij, mów, traktatów apologetycznych, moralno-ascetycz-

nych i listów. Jako egzegeta, stosownie do zasad szkoy

antjocheskiej, trzyma si w swoich wykadach homiletycz-

nych konsekwentnie znaczenia historycznego Ksig witych,

nie jest przecie tak jednostronny, jak towarzysz jego

modoci, Teodor z Mopswesji, i umie szczliwie omija
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jego racjonalistyczne zboczenia. Stan on godnie w szeregu

najznakomitszych mistrzów, którymi szkoa antjocheska
ma prawo si szczyci. Wyrónia go i charakteryzuje

przedewszystkiem wielka umiejtno nawizywania nauki

do ycia, rozumu do uczucia, waciwych wyjanie tekstu

biblijnego do zastosowa moralnych. — Jako teolog stoi

w. Chryzostom prawie zupenie na stanowisku nauki kato-

lickiej. Dziki swym egzegetycznym zasadom jest zdecy-

dowanym przeciwnikiem orygenizmu, a zarzut, uczyniony

mu pod tym wzgldem przez Teofila alekiandryjskiego, nie

ma najmniejszej podstawy. O grzechu pierworodnym uczy
niewtpliwie na wielu miejscach, lecz co do jego istoty nie

we wszystkiem jest zgodny ze w. Augustynem; czstokro
zaznacza, e nastpstwa czyli kary tego grzechu s udziaem
wszystkich potomków Adama i Ewy, ale nie mówi, e i sam
grzech przechodzi na nich i dotyka ich natury. Dla nale-

ytej oceny jego wywodów trzeba zauway, e bardzo
mocno broni przeciwko bdom manichejskim wolnoci ludz-

kiej, zwaszcza gorco zwalcza ich twierdzenie o fizycznie

zniewalajcej podliwoci, jako podkopujce wszelkie mo-
ralne podstawy. — Z powodu, e Teodor z Mopswestji by
ojcem nestorjanizmu, narzuca si pytanie, jaki by stosunek

jego przyjaciela do tej nauki. Otó Chryzostom z caym
naciskiem zaznacza prawdziwo i zupeno obu natur

w Chrystusie Panu 'Horn. 1 in Matth. n. 2; Horn 4c. Ano-

moeos n. 4; Horn. 13 in Rom. n. 5). Pomimo tej dwoistoci

natur jest jeden Chrystus, bez adnego pomieszania, ale

take bez adnego rozdzielenia. Jeden Bóg, jeden Chrystus

Syn Boy (Hom. 7 in Phil. n. 2, 3). Jednak prawda o jedno-

osobowoci Boga-Czowieka wystpuje w pismach Chryzo-

stoma niezupenie jasno; w jego wykadach Bóstwo i czo-

wieczestwo stoj w pewnej mierze obok siebie rozczone
i odosobnione; jeden wspólnej osoby pierwiastek, czyli

podmiot wszelkiego ycia i cierpienia w Chrystusie, nigdzie

nie jest zaakcentowany. Chryzostom stoi jeszczepod suggestj

owego mniemania szkoy antjocheskiej, które ile moe,
usiuje usamodzielni ludzk natur w Chrystusie i hoduje
mniej lub wicej wiadomie przypuszczeniu, e do zupe-

noci tej natury naley take wasna (czysto ludzka) oso-

13*
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bowo. — Szczególn saw ma ten wity Ojciec Kocioa
w dziejach nauki o Eucharystji, std otrzyma zaszczytny

przydomek doctor Eucharistiae. Po wielokro w
pismach swoich uczy o rzeczywistej obecnoci Pana Jezusa

w Sakramencie Otarza, o ywem tame ciele i krwi Jego,

o Najwitszej ofierze, o Chrystusie kapanie, sprawujcym
ofiar Eucharystyczn, o jej tosamoci z ofiar w wieczer-

niku; o kapanach, bdcych tylko narzdziami i sugami
w rku Pana, który sam powica i przeistacza chleb i wino,

lece na otarzu; o przemieniajcej mocy sów: To jeet

ciao moje, o godnem poywaniu Komunji witej.
Jeeli w. Chryzostom wielkim jest jako biskup i pisarz,

to bez wtpienia najwikszym jest jako kaznodzieja, a po-

dziwiajca go wspóczesno i potomno nie przez pochleb-

stwo naday mu miano Zotoustego. Zota prawdziwie

jego wymowa z jednej strony czynia lepszemi niezliczone

rzesze suchaczów, z drugiej staa si wzorem dla mówców
apostolskich. Przypomnia go wiatu Leon XIII, a ogo-
szeniem w. Jana za patrona kaznodziejów uzna w nim
nieporównanego mistrza w umiejtnoci goszenia sowa
Boego. — Gówn jego pod tym wzgldem cech jest

mowa gorliwoci i mioci przepenionego
serca; std moc i zapa z jednej, a delikatno i agodno
z drugiej strony; std wszdzie takie usilne, ywo do

suchaczów przemawiajce i wszystkie struny serca poru-

szajce zniewalanie; std zawsze praktyczna tendencja, aby
nie tylko poruszy, lecz take zbudowa, pouczy i uwici;
std wreszcie cige usiowanie, aby przemawia jzykiem
jak najbardziej popularnym, aby przy caej gruntownoci
nauczania, przy caej podniosoci myli, przy caym natoku
uczu by i przez prostaczków rozumianym, na wzór Apo-

stoa narodów, którego duchem oywiony, rad by sta si
wszyBtkiem dla wszystkich, aby wszystkich Chrystusowi pozy-

ska. Nawet i pewne wady.jakie krytyka z czysto artystyczne-

go punktu widzenia dopatruje w jego mowach (np. dosy
czste i przydugie dygresje, powtarzania si), maj prze-

wanie swe ródo w usiowaniu wczania zawsze i wszdzie
w ramy mowy tego, co jest dla suchacza najpotrzebniejsze,

chociaby nie wizao si zbyt mocno z gównym przedmiotem.
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Wybitn obok tego waciwoci krasomówcz Zoto-

ustego jest jasno i naturalno, które umie dziw-

nie poczy ze wspaniaoci wymowy, z mocnemi serca

i dusze przenikajcemi zwrotami, czem przerasta wszystkich

innych Ojców Kocioa.
Wydatn take cech fi w. Chryzostoma jest gboka

znajomo ludzi, widoczna we wszystkich jego pismach

i wyposaajca go w ów takt oratorski, którego tyle wy-

kaza w wyborze i nadzwyczaj trafnem ujciu i opracowa-

niu swych przedmiotów. Na dowód wystarczy tu przyto-

czy wyej wspomniane mowy >De statuis* z powodu znie-

waenia posgów cesarskich, mistrzowsk mow >in Theo-

dosiumc i tyle innych, w których ju dobrotliwie i zara-

zem mocno chwyta za serce, ju to z wielk roztropnoci
chwali czy nagania, ju wreszcie nader umiejtnie wyzy-

skuje kad okoliczno dla celów kaznodziejskich (np.

w mowie »in Eutropium*). ^
Styl w. Jana Zotoustego jest pynny, ywy, jasny,

bogaty we wschodni obrazowo, a przytem zaprawiony

staroytn prostot (pod tym ostatnim wzgldem wity
nie mia uznania u swego nauczyciela Libanjusza i wogóle
stanowi kontrast z zepsutemi upodobaniami swego czasu);

jednak niezawsze jest równy, mnóstwo bowiem prac

wielkiego kaznodziei powstao dosy pospiesznie, std brak

im niekiedy wygadzenia. Pisma pochodzce z okresu

antiocheskiego nale do najbardziej wykoczonych;
w Konstantynopolu zbyt wiele mia zaj, iby rzeczy

z tego czasu móg doskonalej opracowywa. Wady jego

wymowy s zwyczajnemi wadami improwizacji: obszerno
(zwaszcza nieproporcjonalnie dugie wstpy), powtarzania,

dygresje, przesada w wyraeniach, przeadowanie, niekiedy

miejsca sabe i przyciemne.

Na czele wszystkich prac w. Chryzostoma stoj*ho]-
miletyczne.

1) Homilje pierwszorzdnej [ w'artoci ;^na
Stary Testament: 9 na ksig Rodzaju;' 5 o Annie, matce
Samuela; 3 o Saulu i Dawidzie; okoo 60 na Psalmy (4—12,
43-49, 108-117, 119-150; 2 wiersz 17 Psalmu 48; jedna

na Ps. 145; inne homilje na Psalmy s nieautentyczne). Homi-
lje te nale do najpikniejszych. — Sze hom. na Ozeasza czylj
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o Serafinach. Horn. na wiersz 7 roz. 45 Izajasza; Ego Dominus
feci lumen; dwie nom. o trudnoci pism prorockich.

1') Na Nowy Testament najlepsze s: 90 homilij

na Ew. >w. Mateu3za (wspaniaa rzecz, o której w Tomasz
z Akwinu powiedzia, e przekada je nad cay Pary, gdyby mu
go wzamian za nie ofiarowano; przeciwnie za, opus imperfectum
in ilattk. jest nieautentyczne i zawiera bdy arjafiskie)

; 32 hom.
na list do F.zymian; 44 na list I do Koryntjan ; 30 na list II do
Koryntjan (nieco mniej opracowane ni poprzednie); 24 na list

do Efezów; 15 na list do Filippensów ; G na li st do Tytusa.

3) Nie tak wykoczone s nastpujce homilje : 67 na Ks.

Rodzaju; 55 na Dzieje Apostolskie (zato s tu wyborne zastoso-

wania); 12 na list do Kolossan ; 11 na list I do Tessaloniczan
;

5 na list II do Tessaloniczan
; 18 na list I do Tymoteusza ; 10 na

list II do Tymoteusza; 34 na list do ydów. Lecz i w homiljacli

tej kategorji zuajduj si cenne skarby, np. o poytkach posm
(1 in Genes)., o powodach do gorliwoci (3 in Genes.\ o staraniu

o swej duszy (tame), upomnienie do agodnoci (tame), o wiel-

koci Boga w Jego dzieach (hom. 4), o mioci bliniego (tame),
o*hieczynieniu dobrego dla pochway (hom. 5), przeciwko ucz-
szczaniu do cyrku (0 in Genes), o obowizku dawania dobrego
przykadu (7 in Gen ), upomnienie do pokuty (15), apo3trofa do
Ewy (IG), do Kaina (17), piecza o dusz (hom. 21, specjalnie dla

ludzi wiatowych), upomnienie do cnoty (22); osobliwie pikne s
hom. 23—25 in Genes. (zwaszcza koniec ostatniej o nagrodzie

cierpienia), upomnienie do wdzicznoci l2G), o powodach do
modlitwy (30), o mioci ku Chrystusowi Panu (34), i t. d.

Homilje na Ewang. w. Jana (je>t ich 88) stanowi bardzo

cenn, lecz wicej egzegetyczn ni oratorsk prac. Taki sam
egzegetyczny charakter maj trzy homilje na list do Filemooa

4) Homilje i mowy na róne tematy. Bardziej

sawne s: 21 hom. de stituis, o nich bya wzmianka powyej ;

7 hom. o azarzu (szósta z okazji trzsienia ziemi, ostatnia na
tekst: Intrate per angustam portam); homilja iu Calendas (o do-

brem miemaniu); 9 o pokucie (wyborna pita, mniejszych zalet

trzy ostatnie); homilje na temat, aby nie kazywa dla przypodo-

bania si suchaczom ; o jamunie na tekst : Si esurierit inimicus

tuus (Prov. 25, 21); o sudze, co by winien tys :c talentów;

o radociach przyszego ycia; na tekst do Gal. 2, 11: In faciem

ei restiti
;

przeciwko widowiskom teatralnym; S hom. przeciwko

ydom; 12 hom. przeciwko anomejczykom (cili arjanie) o nie-

pojtoci Boskiej natury; oEitropjuszu (wspaniaa improwizacja):

przed odjazdem na wygnanie; z okazji wysania na wygnania Sa-

turuina i Aureljana; homilja przeciwko uczszczaniu do cyrku

i teatru; o cierpliwoci i o cnotach Joba; na tekst: Filius ex seipso

nihil facit .. Jan 5, 19 (przeciwko arjanom).
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5) Z panegirycznych mów szczególniej zasuguj Da

wzmiank: sermo de ss. martyribus; hom. n omnes sanctos

martyres; hom. in martyies: mowa pochwalna ca Diodorusa bisku-

pa Tarsu (nauczyciel w. Chryzostoma); 7 homilij de laudibus

s. Pauli. "\Vogóle jednak liczne panegiryki witego nie mog
si równa z homiljami, chocia s i w nich wietne ustpy

i dobre zastosowania.

G) Komentarze. Przewyborny jest komentarz na p
:erw-

szych 8 rozdziaów Izajasza. Z pism na Nowy Testament tylko

wykad listu do Galatów ma form komentarza; jest on bardzo

cenny dla swej jasnoci i zwizoci, robi w nim autor czste

wycieczki przeciwko ówczesnym heretykom i dzielnie ich zwalcza.

7) Pisma moralne. Najsawniejsz z tej kategorji

prac jest dzieko w modoci przez w. Chryzostoma napisane

p. t. O Kapastwie (Upi lEpwauwjc), waciwie o biskup-

stwie. Przedewszystkiem 2, 3 i 6 ksika zawieraj pikne rzeczy

o wzniosoci, trudnoci i cnotach stanu duchownego; 4 i 5 ucz
o wypenianiu urzdu kaznodziejskiego. — Dwie wzruszajce pa-

renezy >Ad Theodorum lapsum« (póniejszy biskup z Mopswestji)

maj na celu wpyn na towarzysza modoci, aby powróci do

ycia klasztornego, któremu si sprzeniewierzy. — Równie pikne

s dwie ksigi o pokucie (~sp'- 3taT«vu^ecoc), Dapisane na

prob dwóch pustelników: Demetrjusza i Stelechjusza, w celu

wskazania im drogi do osignicia ducha prawTdziwej pokuty. —
3 ksigi >Ad Stagirium a daemone vexatum« czyli o Opatrznoci,

wymownie pocieszaj strapionego Stagirjusza. — "Wysoko cenione

s take pisma: »Liber de virginitate« i »tractatus duo ad viduam

iuniorem«. Do kazania o bliskiej okazji pomocnem by moe wy-

borne dzieko: »L ; bri duo de subintroductis«. — ycia zakonnego

(i jednoczenie ycia wiatowego) dotycz trzy ksig : »Ad-

versus oppugnatore3 vitae monasticae« (zwaszcza trzecia ksiga

ma wyborne uwagi o dobrem i zem wychowaniu, o pieczy nad

zbawieniem bliniego, o nieczystoci i o licznych niebezpiecze-

stwach, jakie wiat stawia zbawieniu duszy), wreszcie wykwintnie

napisana rozprawka >Comparatio regis et monachi*.

Niewymown pociech w udrczeniu i cierpieniach daje na-

cechowana podniosym nastrojem duszy ksieczka pod tyt.: *Quod

nemo laeditur, nisi a se ipsoc ; napisa j wity w ostatnio do-

znawanych przeladowaniach. Pokrewn tej jest inna, obszerniej-

sza rozprawa »Ad eos qui scandalizati sunU, w której doskonale

opracowana jest nauka o Opatrznoci

% Nadto pozostawi nam w. Chryzostom dwa dogmatyczne

ri-ma o Bóstwie Jezusa Chrystusa: »Demonstratio contra Judaeos

et gentiles* (-<>ó; -z 'Iou8atoo£ /.a: "EXX»jyac oforfost^ic) — s tu

wyl orne rzeczy o trwaoci Kocioa — i »Lib. in 8 Babylam« Ckór/oc

Z'.- róv u.«xdtp'.ov Wy.Yj'/ y.\> jcat ///t ' I'//a'//voj &at ~:ó: ' EXXyjva;'.
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Listy w. Jana Chr. dochoway si w do znacznej iloci

(238), lecz przewanie krótkie i napisane prawie bez wyjtku
w czasie diugiego wygnania. Niektóre z nich podaj szczegóy

o samym autorze, inne s wzruszajcem wiadectwem jego nie-

ustannej pieczy pasterskiej, sigajcej nie tylko do swych owieczek,

lecz i do dalekich krajów barbarzyskich Najwiksza cz listów

ma na celu pocieszy stroskanych zwolenników wygnaca, pize-

ladowanych w Konstautyuopolu, lub te niespokojnych o coraz

gorzej ukadajce si losy witego biskupa. — Liturgja w.
Chryzostoma, bdca w powszechnem uyciu Kocioa greckiego,

jeeli przeze bya uoon, musiaa i potem jeszcze dozna róuych
przeróbek, poniewa nie zgadza si z tern, co nam ten Ojciec

Kocioa zostawi w swych pismach o subie Boej swego czasu.

W polskim przekadzie mamy nastpujce pisma w. Jana

Chryzostoma:

1) W Postylli m n. ks. Wuyka: Kazanie przed Naro-

dzeniem Paskiem ; kazanie o Najwitszym Sakramencie ; na po-

wicenie kocioa.

2) W Pam. rei. mor.: Mowy przeciwko i za Eutropju-

szem, U, 1842; mowa na Wielki Pitek XII, 1847; Upomnienia
Teodora XXII, 1852; o Trójcy spóistotnej XXX; 13 innych ho-

milij, tum. ks. Zaleskiego (t. XIII—XIX); traktat o Bóstwie

Chrystusa Pana przeciw ydom i poganom (t. IX i nast).

3) W czas. Dzieje Dobroczynnoci (Wilno 1823
i 1824): Mowa za Eutropjuszem ; o przyszej szczliwoci,
o modlitwie i pokucie; kazanie z tekstu 1 Tym. 5, 23.

4) W czasop. Przyjaciel chrzecijan, prawdy
przekad dzieka »De yirginibus subintroductis* ; traktat o ka-

pastwie; wyjtki z homilji na list do Tytusa.

5) W Bibljotece kaznodziejskiej - Kazanie z tek-

stu Mat. 9, 37.

6) Kady by sobie sam sprawc upadku swego, tum.
ks. towski. Lwów 1852.

7

)

Ks. Zaski Anzelm : Pisma w. Jana Chryzosto-
ma, prze. z greckiego na jzyk polski, 4 t. Warsz. 1854— 1861.

Jest to jednak ledwie cz prac w. Doktora Kocioa, naleca
przewanie do dziau homilij przygodnych.

8) Krystyniacki Jan: w. Ojca naszego Jana Chryz.
Wykad Ewangelji w. Mateusza w 90 homiljach za-

warty. Z greckiego... przeoy J. K. Lwów 1886. 3 tomy. Tu-
macz trzyma si dosownie oryginau, dlatego przekad poLki,

jakkolwiek wierny, pod wzgldem styloAvym nie dorównywa pik-
noci mowy w. Chryzostoma.
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9. w. Cyryl aleksandryjski.

O yciu tego Ojca z czasów przedbiskupich wiemy
bardzo mao. Urodzi si prawdopodobnie w Aleksandrji

i by bliskim krewnym patrjarchy Teofila, po którego
mierci (412) obrany biskupem rodzinnego miasta, gorliwie

broni wiary katolickiej przeciwko nowacjanom i panosz-
cym si w stolicy Egiptu ydom. Wprowadzony w bd
wyrokiem synodu ad uercum w Chalcedonie, gdzie by
obecnym jako przyboczny kapelan Teofila, przez duszy
czas stronniczo patrza na spraw w. Jana Chryzostoma
i dopiero 417 r. imi jego wpisa w Dyptychy aleksandryj-

skiego kocioa. Gon w dziejach kocielnych osob jego

uczynia sprawa Nestorjusza, wykazujc zarazem wielko
ducha i charakteru ma, obranego przez Opatrzno dla

utrzymania nieskazitelnoci wiary katolickiej. Wspomniany
Nestorjusz, od r. 428 biskup Konstantynopola, ucze Dio-

dora z Tarsu i Teodora z Mopswestji, w kazaniach swoich

zaprzeczy jednoci osoby w Chrystusie i, co za tern idzie,

godnoci Boskiego macierzystwa ]S
T

. Marji Panny, a nauk
o uwinitym w pieluchy i ukrzyowanym Bogu nazwa
pogask bajk. Gdy wie o tern dosza do Cyryla, wzi
tene w obron prawd zagroon tak w wydanym przez

si licie wielkanocnym, jak i w pimie okólnem do kla-

sztorów egipskich. Mówi w nich o tem, e wprawdzie nie

Bóstwo jako takie narodzio si z Marji, lecz Sowo wcie-

lone, i e ludzka natura w Chrystusie nie naley do ludz-

kiej jakiej osoby, lecz do Boskiego Sowa. Korespondencja

pomidzy Cyrylem i Nestorjuszem nie doprowadzia do
niczego, i obadwaj odwoali si do papiea Celestyna, który

na synodzie rzymskim 430 r. uzna Nestorjusza za heretyka

i zagrozi mu zoeniem z urzdu, jeliby w cigu dziesiciu

dni od chwili otrzymania wyroku nie odwoa bdnej nauki.

Cyrylowi poruczono wypenienie decyzji papieskiej. Po
odbytym w Aleksandrji synodzie i uoeniu tame symbolu
wiary, wchodzcego w szczegóy zakwestionowanej prawdy
dogmatycznej, oraz przydaniu dwunastu anatematyzmów,
bdcych streszczeniem bdów Nestorjusza, Cyryl pomie-

nione pisma wraz z rozporzdzeniem Stolicy Ap. przesa
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do Konstantynopola. Atoli Nestorjusz odpowiedzia dwunastu

przeciwanatematyzmami i tym sposobem dokona rozamu.

Na jego te staranie cesarz Teodozjusz II zapowiedzia

sobór do Efezu 431 r. Papie poruczy Cyrylowi dziaa na

nim w imieniu Stolicy rzymskiej. Ju na pierwszem po-

siedzeniu biskupi uznali Nestorjusza za herezjarch i ogo-

sili na wyrok depozycyjny, a jednoczenie zatwierdzili

wzmiankowany symbol wraz z anatematyzmami. Cyryl

by dusz zebrania i potrafi swe zdanie doprowadzi cier-

pliwie do koca pomimo wielu przeszkód i rónorakich

przykroci, zwaszcza ze strony biskupów syryjskich, którzy

przez przyja dla Nestorjusza, a take skutkiem niepo-

rozumienia zerwali z biskupem aleksandryjskim. Zgoda

i pojednanie z antjocheczykami nastpiy dopiero 433, gdy

Cyryl podpisaformu jednociuoon prawdopodobnieprzez

Teodoreta z Cyru, najuczeszego w ich obozie. Jakkolwiek

odszczepiestwo formalnie zostao zaegnane, to przecie

Cyryl a do mierci pracowa nad zupenem pokonaniem

bdu. Umar 444 r. Jego wpyw i znaczenie pod wzgl-

dem dogmatyczno historycznym byy tak wielkie, i po

Atanazym nie ma sobie równego miedzy Ojcami greckimi;

z poród za wszystkich Ojców Kocioa, za wyjtkiem
Augustyna, ani jednego pism nie stawiano na soborach

powszechnych za regu wiary w takim zakresie jak dziea

w. Cyryla.

Przegld prac pimiennych tego Ojca rozpoczynamy

od 1) apologji p. t. Obrona w. religji chrzecija-
skiej przeciwko ksigom bezbonego Juljana
{i>—zo rw Tu>v jrp'iaTi«vóiu euayouc 8-pr^<jkeia<; jrpoc ta rou ev a&ioc

loj/.'.avoj)
(

napisanej ok. 433 i dedykowanej Teodozjuszowi II.

Trzy ksigi apostaty »Przeciw galilejozykom* musiay wów-

czas jeszcze cieszy si uznaniem w koach wrogich chry-

stjanizmowi. Zaginy one, lecz i apologja Cyryla nie do-

chowaa si w caoci: pozostao ksig dziesi, z nastpnych

dziesiciu tylko greckie i syryjskie fragmenty, koca brakuje.

Autor idzie krok w krok za swym przeciwnikiem, przytacza

go dosownie i zbija, baczc wicej na dosadrio wyrae
i dokadno argumentacji ni na pynno i ozdobno
stylu. — Dogmatyczne pisma wszystkie zabarwione
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s polemik. Do najdawniejszych nale dwa obszerne

dziea O witej i wspoistotnej Trójcy (r
t

fiipkoc,

t&v S-TjcaupSy rcepi tt;: ayia: xa». ó|OOU(jto0 "piaSoci, pierwsze W 35

tezach Xóyoi, (assertiones), drugie w siedmiu dialogach autora

ze swym przyjacielem Hermiasem. Oba s wymierzone
przeciwko arjanom i zajmuj si gównie kwestj prawdzi-

woci Bóstwa Syna. W przeciwiestwie do póniejszych
pism chrystologicznych Cyryla nauka o jednoci dwóch
natur w Chrystusie Panu jest w nich wyoona niezupenie
i niewyranie. Wkrótce po wybuchu sporu nestorjaskiego
Cyryl wystosowa trzy memorjay O prawowitej wierze
(7rpo<roci>v7jTt3coi ~: ;

. TT}? opfrij -l—w;) do ony i trzech sióstr

cesarza. W tyme czasie napisa dzieo Przeciwko
blunierstwom Nestorjusza (jcocto :wv Nstrropiou

B-uo<pyj{UG>v -z^-y.^i/jc ocvTipÓ7jeric) w piciu ksigach, zbijajc

w nich z wielk dosadnoci bdy zawarte w zbiorze kaza
herezjarchy. Prócz wspomnianych dwunastu anatem a-

tyzmów pozostaa jeszcze pewna liczba pism pomniejszych,

z których na wzmiank zasuguj Scholia de incar-
natione Unigeniti {~iy. ttjc evavD-pt«jinqasw!; tou (/.oyoYsyouc), ju
w staroytnoci wysoko szacowane, lecz w caoci zachowane
tylko po acinie. — 3) Najobfitszy dzia stanowi prace
egzegetyczne Cyryla na stary i nowy Testament. Jedne

dochoway si w caoci, inne w czci, a jeszcze inne za-

ledwie w fragmentach, w tak zw. Katenach. Najbardziej

zupene s: 30 ksig na Pentateuch (tj. 17 O czci i uwiel-

bieniu Boga w duchu — Trepl tyj? ev r^z-yj.y.z: jar. dXy]8-s(a

-'.'jz/.rrr^zotz *ai Xarpeiac — i 13 p. t. Ozdobne wyjanienia
— Y^aHpupd — ), Komentarze na Izajasza, na 12 mniejszych

proroków, na Ewangelj w. ukasza. Warto tej ka-

tegorji pism obnia kierunek nadmiernie alegoryczny,

w duchu zreszt szkoy aleksandryjskiej. Komentarze na
Nowy Testament bardziej uwzgldniaj znaczenie dosowne
tekstu, ni na Stary T. — 4) II o m i 1 i j w. Cyryla pozostao
bardzo niewiele. Ho m i li a e paschales, czyli listy wi-
teczne bardzo rozmaitej treci przechoway si w liczbie 29.

Pomidzy II om iii a e d i v e r s a e zasuguje jedna, mianu
podczas soboru w Efezie pochwaa Bogarodzicy, najsa-

wniejsze kazanie w staroytnoci o Matce Boej. — 5) Po-
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midzy listami (88) tego Ojca jest kilka pisanych do niego

;

przewana ich cz naley do czasu po soborze efeskim

i jest powicona gównie dalszym ukadom z biskupami

syryjskimi. List (39) do Jana antjocheskiego, nazwany
take symbolem efeskim, by aprobowany i przyjty
w Chalcedonie (451 r.).

w. Cyryl ma wielkie znaczenie przedewszystkiem

w chrystologji. Przeciwko nestorjanizmowi, który uznaje

w Panu Jezusie dwie moralnie zczone, osobowe istoty,

broni mocno nauki, na Podaniu opartej, o jednoci osoby.

Trzeba jednak zwróci uwag na rónic pomidzy wcze-
niejszemi i póniejszemi pismami Cyryla co do ujcia i wy-
kadu nauki o tym przedmiocie. Nadto ródem nieporo-

zumie z Syryjczykami w sporze nestorjaskim byo, e
terminologja grecka jeszcze wówczas nieustalona, nie miaa
ogólnie przyjtego wyraenia na oznaczenie dwóch natur

w jednej osobie Chrystusa Pana. Std i wyrazy uywane
przez w. Cyryla, niezawgze te same, mogy jego przeciw-

nikom nasuwa pewne wtpliwoci. Atoli nauka jego,

zwaszcza w pismach po r. 429, jest cile katolick. Sowo
stao si czowiekiem, przyswoio sobie ludzk natur, sw
osob zjednoozyo z ludzk natur. Jest Ono po wcieleniu

tern samem, czem byo przed wcieleniem; zostao, czem
byo, przyjo tylko ludzk natur w jedno swej istoty

i jest teraz Bogiem i czowiekiem zarazem, jednem z dwóch
natur. - Dwie natury s ze sob zjednoczone, lecz bez

adnego ich pomieszania. Sowo zjednoczyo si ze zupen,
z ciaa i duszy zoon ludzk natur, która atoli po zje-

dnoczeniu nie istnieje w sobie i dla siebie, lecz w Sowie.

Skutkiem owego fizycznego zjednoczenia wszystko, co jest

waciwe ludzkiej naturze, moe i powinno by powiedziane

o jednej Boskiej osobie (communicatio idiomatum). Bóg
cierpia, Bóg by ukrzyowany; albowiem wszystko, co

wycierpiao Sowo w swem czowieczestwie, wycierpiao Ono
samo, poniewa wanie Jego czowieczestwo cierpiao,

Jego ciao, Jego dusza. W szczególnoci za dobrze mówimy,
e Bóg si narodzi i e Marja jest Bogarodzicielk, albo-

wiem czowiek, którego ona porodzia, jest Bogiem. Wyraz
fi-soTÓscoc (Matka Boga) Cyryl nazwa cech prawdziwej wiary.
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Wyjtki z pism tego Ojca tumaczy na jzyk polski

ks. TeofJ Rutka i wyda p. t. w. Cyryl al. z rónych
swych ksig jak z grobu na wiat wyprowa-
dzony, Lublin 1697.

10 Sw. Efrem Syryjczyk.

Jeden z pierwszorzdnych Ojców Kocioa i naj-

znakomitszych pisarzów syryjskich, zwany nauczycielem
wiata (Greg. Nyss.) iharf Ducha w. (Theodoretus),

urodzi si ok. r. 306 w Nisibis, w Mezopotamji, znany za
jest pod nazw Edesseczyka, poniewa w yciu póniej-
szem przedewszystkiem czynny by! w Edessie, w Syrji.

Otrzyma staranne chrzecijaskie wychowanie, a nastpnie
uda si na puszcz, gdzie przez modlitw, rozwaanie
Pisma w. i praktyki ascetyczne do wysokiej doszed
doskonaoci. Towarzyszy w. Jakóbowi, biskupowi nisibij-

Bkiemu, na sobór do Nicei 325 r., poczem do roku 363 by
nauczycielem w Nisibis. Gdy miasto i pi prowincyj nad
Tygrem, na mocy ukadów ces. Jowinjana z Persami, prze-

szy pod panowanie tych ostatnich, mieszkacy Nisibis

emigrowali do Amidy, Efrem za osiad w pobliu Edessy.

Ze swej pustelni przybywa czsto do miasta i tam miewa
natchnione nauki, pisa znakomite swe dziea i by duchow-
nym kierownikiem dziewic, Bogu powiconych. Umar
ok. r. 373. Wedug podania mia by tylko diakonem,

chocia bollandyci usiuj dowie, e by kapanem. Pisa
po syryjsku.

w. Bazyli nazywa go najwikszym mówc. Prawie

ustawicznie zatopiony w modlitwie i rozmylaniu, na-

znamionowa Efrem gboko ascetycznym duchem swe
mowy i pisma. Wielka myl o sdzie ostatecznym, niemal

bez przerwy go zajmujca, uczynia ze przedewszystkiem

kaznodziej-proroka rzeczy ostatecznych. Z pomienionym
przedmiotem czy on przenikajce upomnienia do pokuty;

przepiknie maluje chrzecijaskie cnoty, karci przeciwne

tyme wystpki, podaje zasady ycia pobonego, wzniosie

opowiada o tajemnicach wiary, o wielkoci i przywilejach

N. M. Panny, o godnoci kapastwa i t. d. Gdy uczy, peen
jest prostoty i serdecznoci

;
gdy chce dziaa na uczucie)
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jest ognistym i poruszajcym do gbi duszy. W pieniach

znamionuje go uroczysto i powaga, to znowu wdzik
i serdeczno, naogó jednak jest w nich zbyt rozwlekym.
Wszystkie zreszt pisma jego nacechowane s poezj,

objawiajc si w gbokiem uczuciu i we wspaniaych
obrazach. Pod niektóremi wzgldami, mianowicie co do
wykadu rzeczy, zna uderzajce podobiestwo pomidzy
Efremem i Chryzostomem, który korzysta niekiedy z pism

tamtego. Wiele z prac Edesseczyka zagino, pozostay

p. in. nastpujce

:

1) Komentarz na Ksigi Rodzaju i Wyjcia po syryjsku,

w ormiaskim za jzyku — na listy w. Pawa i na
Diatessaron Tacjana *).

2) Mowij: egzegetyczne 24, wielka liczba mów polemicz-

nych, mowy na uroczystoci Paskie i witych, parenezy

i rozprawy. Mowy pisane s form metryczn, mianowicie

siedmiosylabowemi, rzadko innej miary wierszami.

3) Pieni albo hymny, co do treci podobne s do mów,
wiele z nich powici wysawianiu N. Bogarodzicy.

Wogóle pisma w. Efrema maj charakter nietyle

dogmatyczny, ile raczej ascetyczno-moralny i podaj prze-

pisy doskonaoci tak zakonnej, jako te i zwykej chrzeci-

jaskiej. Pisma dogmatyczne odznaczaj si wielk prostot

i maj przewanie na celu pouczenie ludu; w parenezach

styl jest równie nader prosty i przystpny ; wyszy
natomiast i podniolejszy jest tam, gdzie mu za temat suy
mier, sd, pieko; bogaty za i oywiony w mowach
o Narodzeniu Paskiem i w niektórych egzegetycznych.

Wszystkie jego mowy i hymny s nieporównanym pomnikiem

gorcej pobonoci do N. M. Panny w najdawniejszych

wiekach Kocioa. Z pieni pogrzebowych 14-a i 16 a za-

suguj na uwag dla wiadectwa o czci w. Relikwji,

o porednictwie za nami witych Paskich i o naboe-
stwie za zmarych.

x
) Tac ja n Assyryjczyk, ucze w. Justyna, potem zaoyciel sekty

gnostyckiej enkratytów, napisa Diatessaron (to óia TSoaapoV Eua*.'YX'.Ov)

tj. historj ycia Zbawiciela na podstawie czterech Ewangelij. Dzieo to tak

wielk miao powag w Kociele syryjskim, i na pótora wieku wyparo

z uycia ksigi kanoniczne.
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Na szczególn uwag kaznodziei zasaguj liczne mowy
i rozmylania w. Efrema o sdzie ostatecznym : s tu niekiedy

miejsca nader poruszajce, pene gbokiego uczucia; traktaty

o pokucie, mowa o pokucie, mowa o zmarych w Chrystusie Panu
czyli o godzinie mierci (bardzo pikna), nauka o cnocie, upomnienie

do modziey (przeciwko lubienoci)
;
przepisy ycia dla modziey

chrzecijaskiej; niewielkie traktaty czyli mowy o miosierdziu

wzgldem ubogich, o pocie, o znikomosci wiata, o pogardzie

jego dóbr i rozkoszy, o obowizkach chrzecijanina, o unikaniu

zgorszenia, przeciwko rozwizoci, o oru w walce duchowej

i t. d. Traktat o poprawie braterskiej ; o niepowcigliwoci jzyka
i o zych podaniach ; zachta do naladowania ycia dawnych
Ojców; pochwaa Krzya w., mowa o kapastwie: traktat o nie-

zgbionej naturze Syna (i dzi da si zastosowa przeciwko

pysznej niewiarze tegoczesnej); mowa na Wielki Pitek: mowa
pochwalna na cze mczenników w ogólnoci; na cze 40
mczenników sebasteóskich : na cze w. Bazylego; mowa o mie-

szkaniach dusz bogosawionych. — Mniej poetyczn form maj:
12 mów na Narodzenie Paskie (ósma z tej liczby zawiera bardzo

pikoe porównanie Narodzenia ze Zmartwychwstaniem Zbawiciela)
;

pie na uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy (o karach na

ydów); mowa pochwalna na cze w. Apostoów; dwie mowy
pochwalne na Narodzenie Chrystusowe i N. Marji Panny.

W ^Bibljotece kaznodziejskiej c (Pozna lSoT) znajduje si
kazanie w. Efrema o zjawieniu si krzya na niebie. Nadto

w t ywotach Ojców « ks. Piskorskiego (Krak. 1688) s umieszczone

pióra tego witego ywoty »Abrahama pustelnika* i »Marji

Egipcjanki c.

ROZDZIA VII.

1. Ojcowie zotego okresu. — 2. Ojcowie Kocioa
Zachodniego.

Wielkie walki dogmatyczne Wschodu musiay si odbi
gonem echem i na Zachodzie. Zreszt rónica pomidzy
kierunkiem umysowym Greków i Rzymian jeszcze bardziej

uderza w tym okresie : Zachód daleko mniej zagbia si
w spekulatywne badania rzeczy Boych, zato wikszy
nacisk kadzie na jasne formuowanie praktycznych zada
chrzecijaskich. Niektórzy z Ojców zachodnich czerpi

obficie ze skarbu patrystyki Wschodu, inni s bardziej

samodzielni. Dziki w. Augustynowi, przodownictwo na
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polu teologji, nawet w dziedzinie spekulatywnej, przenosi

si ze Wschodu na Zachód, i ten Ojciec Kocioa w obliczu

nowych zagadnie, z powodu pelagjanizmu i semipelagja-

nizmu, dalekowidzeniem i gbi swego niedocigego

umyiu toruje nowe drogi i wlewa nowe ycie we wszystkie

prawie gazie umiejtnoci kocielnej. — Apologetyka,

podobnie jak i na Wschodzie, przechodzi ze stanowiska

obronnego do ofensywy. Teologja polemiczna zwalcza

arjanizm, póniej nestorjanizm i monofizytyzm. Prócz

bdów nowacjaskich najbardziej zaleao (w Afryce) na

obaleniu donatyzmu i pelagjanizmu, wreszcie i 6emipelagja-

nizm znalaz uczonych przeciwników. S take, jakkolwiek

sporadyczne usiowania, zmierzajce do systematycznego

ujcia teologji, czy jej caoci, czy poszczególnych dziaów

(Ambroy, Augustyn, Wincenty z Lerin). Wiele równie

zdziaano na polu egzegezy, dziejów kocielnych, jeszcze

wicej w zakresie teologji praktycznej czyli moralno-

ascetycznej, oraz poezji religijnej.

1. Sw. Hilary z Poitiers.

W okresie najwikszych powodze arjanizmu zajaniaa

w Kociele galijskim gwiazda, wybrana przez Opatrzno
za narzdzie do ratowania zagroonej prawowiernoci. By
nim Hilary, urodzony w Poitiers, prawdopodobnie w drugim

dziesitku czwartego stulecia. Wychowany w religji po-

gaskiej, niejednokrotnie zastanawia si nad kwestj celo-

woci ycia ludzkiego i nie znalaz na ni odpowiedzi.

Dopiero gdy mu wpady do rki ksigi Pisma w., zrozumia

zadanie czowieka, przyszed do poznania prawdy i wraz

z on i córk przyj chrzest wity. Przed rokiem 355

obrany na biskupa rodzinnego miasta, gorliwie sprawowa
urzd pasterski i zwalcza bdy arjaskie. Narazi si

z tego powodu Saturninowi, metropolicie z Arles, usiujcemu

narzuci herezj kocioom Galji. Wpywowy bdnowierca

intrygami sprawi, e Konstancjusz zesa Hilarego na wy-

gnanie do Frygji. Hilary uy tam wolnego czasu na

czytanie dzie Ojców greckich, na obmylanie najgówniej-

szych pism swoich i obron gnbionej prawdy katolickiej.

Uczestniczy w synodzie seleucyjskim 359 r. i wraz z jego
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delegatami przyby do Konstantynopola na dwór cesarski.

Bali si arjanie jego nauki i wymowy, poradzili przeto

cesarzowi, aby go odesa do Galji. Przyjty z wielk
radoci od swoich, nie ograniczy gorliwej dziaalnoci do
wasnej tylko diecezji, lecz rozcign j na cay kraj

ojczysty i na pónocne Wochy, utwierdzajc w wierze

i ostrzegajc przed podejciami arjan. Na synodzie

paryskim 361 r. przeprowadzi usunicie Saturnina ze stolicy

biskupiej. Historyk Sulpicius Severus jego staraniom przy-

pisuje wyzwolenie Galji z bdu heretyckiego. Zakoczy
pracowity ywot 366 r.

Znakomity ten bohater katolicki zajmuje wobec ów-

czesnych zamieszek bdnowierczych jedno z wybitniejszych

miejsc pomidzy kocielnymi pisarzami, zwaszcza pod
wzgldem dogmatycznym i egzegetyczno - polemicznym.

Pisma jego s nastpujce: 1) Dogmatycznem jest

dzieo w 12-u ksigach De Trinitate, najwydatniejsze

pomidzy wszystkiemi pracami tego ma, napisane pod-

czas wygnania w Maej Azji i majce na celu naukowo
przedstawi, oraz uzasadni nauk kocieln o Bogu-Czo-
wieku: o Jego przedwiecznem Boskiem zrodzeniu z Ojca,

o wspóistotnoci Syna z Ojcem; zbija w niem nadto ró-
norodne zarzuty arjaskie przeciwko omawianej prawdzie

i wyjania teksty Pisma w. dotyczce tego przedmiotu.

Cao, owiana gorcym zapaem dla wiary Kocioa, jest

najlepsz prac, jaka powstaa wród walk z arjanizmem,

napisan z ciepem i uczuciem, nacechowan czstokro
tonem podniosym i uroczystym, penym siy i treci. Styl

Hilarego nie jest ozdobny i atwy, ale tern bardziej przyku-

wa indywidualnoci i oryginalnoci. Trudno zrozumie-

nia opiera si nie na zaciemnieniu mowy, a raczej na g-
bokoci i miaoci myli. — 2) Do rzdu historyczno-
polemicznych nale 2 ksigi Ad Constantium
Augustum. W pierwszej wymownie broni przeciwko

oskareniom Saturnina politycznej lojalnoci swojej i swoich

wspówierców, w drugiej prosi o audjencj u cesarza, aby

pomienionemu metropolicie, który wspóczenie z Hilarym

bawi (360 r.) w Konstantynopolu, dowie wobec monarchy

•kamstw i intryg. Cesarz posuchania odmówi, dlatego

Wymowa wita. ' *
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Hilary dal ujcie swemu rozaleniu w pimie Contra
Constantium. Jest to woanie gboko stroskanego bisku-

pa o ratunek dla wiary. — De synodis sive de fi do
orientalium napisane z powodu majcych si odby sy-

nodów w Seleuoji (dla Wschodu) i Rimini (dla Zachodu),

przeznaczone byo gównie dla biskupów Zachodu celem

dania im wiadomoci o synodach wschoduich ponicejskich,

aby ich przygotowa do skutecznej obrony wiary przeciw-

ko nowym intrygom arjaskim. — 3) Pisma egzege-
tyczne. Jako uczony egzegeta Hilary jeden z pierwszych

pocz torowa drog dziaalnoci w tym kierunku na Za-

chodzie. Najwczeniejsz wogóle ze wszystkich prac tego

Ojca jest Komentarz na Ewangelj w. M ateusza,

pochodzcy z r. ok. 355, gdy jeszcze Hilary nie by wci-

gnity w spory arjaskie. Wychodzi w tym komentarzu

z zasady, e cae Pismo w. jest ukryte w przenoni, i swe

zadanie widzi wycznie w tern, aby bada i wyszukiwa
owo gbsze znaczenie. Greckiego tekstu Biblji nie uwzgld-

nia. Na nieco odmiennem stanowisku stoi Komentarz
na psalmy (Tractatus super psalmos) z ostatnich lat jego

ycia; stara si w nim poda take znaczenie literalne;

w tym celu przytacza znane sobie aciskie i greckie prze-

kady tekstu, powoujc si i na dawniejszych egzegetów.

Doszed do nas komentarz tylko na 58 psalmów (nie kolej-

nym porzdkiem). Oba pomienione komentarze miay wiel-

k powag na Zachodzie i bardzo si przyczyniy do wpro-

wadzenia i rozszerzenia alegorycznego wykadu biblijnego

tekstu. — 4) Wedug wiadectwa w. Hieronima Hilary po-

zostawi take Ksig hymnów (Liber hymnorum) i mia

by pierwszym autorem tego rodzaju utworów. Z tej

ksigi, jak i z innych jego hymnów dzisiaj zostay tylko

fragmenty. Pobudk do ich napisania powzi w Maej
Azji, gdzie mia sposobno pozna grecki piew hymnów
i sam w tym celu uoy swoje wasne; atoli powodzenia

nie osign, std jego wyraenie o swoich ziomkach, e
s in >hymnorum carmine indociles*.

Celem pisarskiej dziaalnoci w. Hilarego jest

w pierwszym rzdzie obrona wiary w Bóstwo Chrystuso-

we. Wiara ta jest dla fundamentem Kocioa (De Trin. VI,
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37). Spekulatywny dowód Bóstwa Chrystusa Pana z upo-

dobaniem wyprowadza z odwiecznego zrodzenia Syna
przez Ojca (ibid. VII, 15). Waciwoci ojcostwa i sy-

nostwa pozostawiaj nienaruszon jedno istoty (In ps.

138, 17). Syn, bdc Bogiem przedwiecznym, sta si w cza-

sie czowiekiem (In Math. XVI, 5), ma ciao i dusz (In ps.

53, 8), jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym czowiekiem
(De Trin. X, 19). Syn Boy wyzu si z ksztatu Boego,
atoli nie zatraci swego Bóstwa, lecz dobrowolnie na czas

ziemskiego ycia wyrzek si przysugujcej Mu jako Bogu
wspaniaoci (In ps. 68, 25). Czowieczestwo Chrystusowe

jest niebiaskiego pochodzenia (In ps. 68, 4) t. zn. Sowo
samo sobie utworzyo ciao z Marji i stworzyo dusz
z niczego (De Trin. X. 22). Ciao Chrystusowe wedug Hi-

larego byo bezczuciowem na wszelkie potrzeby i cierpie-

nia, jeli jednak cierpiao i ulego mierci, dziao si to za

kadym razem na skutek osobnego aktu woli Zbawiciela

(De Trin. X. 23, 35).

»

2. Sw. Ambroy.

Urodzi si ok. r. 340 w Trewirze, gdzie ojciec jego

take Ambroy, zajmowa wysokie stanowisko prefekta

Galji. Po mierci rodzica wraz z matk i rodzestwem
przyby do Kzymu (350 r.) i tu odebra staranne wychowanie.

Po ukoczonej edukacji powici si zawodowi prawnicze-

mu. Popierany przez Anicjusza, prefekta Italji, otrzyma
od Walentynjana I urzd pretora Emilji i Ligurji (370 r),

z siedzib w Medjolanie. Tu da si wkrótce pozna ze

sprawiedliwoci i roztropnej agodnoci. Gdy w r. 874 sto-

lica biskupia medjolaska oprónion zostaa przez mier
Auksencjusza I, arjanina, Ambroy z urzdu czuwajcy
nad zachowaniem porzdku publicznego podczas obioru

nowego pasterza, cudownie okrzyknity zosta biskupem,

a lubo niechtnie, godno t przyj by zniewolony. Na-

tychmiast po odbytej konsekracji rozda ubogim sw ma-

jtno i za pierwszy obowizek poczyta sobie uzdolni

si do sprawowania powinnoci biskupich przez gorliwe

studja i modlitw. W istocie, przewyszy on wszelkie

14*
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oczekiwania. ycie wiód surowe i niezmiernie pracowite,

sta si ojcem ubogich i uciemionych, czuwa nie tylko

nad dobrem wasnych owiec, aby je wyzwoli ze szpon
arjanizmu, lecz szczególn ask Bo przeprowadza wiel-

kie sprawy ku poytkowi Kocioa, a podziwowi wieków
póniejszych. Pozyska dla Boga i ochrzci sawnego
w przyszoci Augustyna. Mia zatargi z cesarzow Justy-

n, gorliw arjank, która usiowaa pozbawi go stolicy

medjolaskiej, jednak wyszed z nich zwycisko. Zniewoli
Walentynjana II do utrzymania rozporzdze zabitego

cesarza Gracjana, ograniczajcych kult bawanów. Po dwa-
kro upomnia si u uzurpatora Maksymusa o prawa pra-

wowitego monarchy, tego Walentynjana II. Skoni Teo
dozjusza Wielkiego do czynienia publicznej pokuty za rze
mieszkaców Tessaloniki. Peen zasugi zmar wielki biskup
397 r., majc lat 57.

Zdumienie ogarnia na myl, e Ambroy wobec tak

wszechstronnej dziaalnoci pasterskiej i pastwowej jeszcze

znajdowa czas na napisanie wielkiej iloci dzie swoich.

Powstay one atoli z eameje potrzeby biskupiego urzdu
autora. Wiksza cz jego ksig skada si z lekko prze-

robionych kaza i dlatego przewan ich cech jest kie-

runek praktyczno-parenetyczny. Za punkt wyjcia bierze

tekst Pisma w., zwaszcza Starego Testamentu, i usiuje

go wyzyska na rozmaity sposób dla ycia religijnooby-

czajowego. Zreszt nawet i w tych pismach, które nie

powstay z kaza, Ambroy z upodobaniem omawia dzie-

dzin moralnoci. Jest on natur czysto rzymsk, etyczno-

praktyczn. Do filozoficzno-dogmatycznej spekulacji nie

mia ani czasu, ani skonnoci, i caa jego pisarska dziaal-

no ma na widoku wzgldy praktyczne. Czsto zapoycza
materjau od dawniejszych pisarzy chrzecijaskich, a tak-

e i niechrzecijaskich, umie go jednak zrcznie i ze zro-

zumieniem dostosowa do potrzeb swego czasu. e zew-

ntrznej stronie pism Ambroego brak niekiedy wykocze-
nia, atwo go usprawiedliwi zbytnim nawaem rónorakich
zaj Zawsze jednak styl jego posiada umiarkowanie
i godno, a gdy mu na tern zaley, jdrn zwizo
i mia oryginalno. W pismach zblionych do kaza
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bardziej zna talent oratorski, a niekiedy i poetycki polot;

jak za dalece umia wada jzykiem, okazuj jego hymny
Jako kaznodzieja cieszy si Ambroy u wspóczesnych'

znakomit saw. Wymowa jego jest mocna, ywa, pena
uczucia, nierzadko wzniosa, prawie zawsze wdziczna
i ozdobna. Przedewszystkiem za celuje umiejtnoci za-

stosowania si do suchacza i przedmiotu, umie by po-

wanym opowiadaczem lub gbokim polemist; to znowu
zachwycajcym ascet, który zapaem mioci unosi ku
Bogu; niekiedy w sowie i w mylach zna grom, co prze-

raa, lub agodno gobicy, sodko do Boga nawoujcej.
Jednake styl tego Ojca Kooioa dla zbytniej zwizoci
jest czasami twardy, urywany i niejasny. Umie on a do
ostatka myl wyczerpa, przecie dosy czsto pozwala sobie

na niepotrzebne zbaczania od gównego przedmiotu.

1) Pisma egzegetyczne. Wiksza cz dzie
w. Ambroego o tyle nosi cech egzegetyczn, i opiera-

jc si na tekcie biblijnym, podaje jego wykad, nie wi-c si atoli wyjanianiem kadego poszczególe wyraenia.
Tu nale: a) Hexaemeron libri sex, jedno z najwa-
niejszych dzie autora, wykad pocztku Ksigi Rodzaju;

b) De paradiso, De Cain et Abel libri duo, obraz po-

bonego i grzesznika, De Noe et arca, ksigi pisane prawdo-
podobnie jedna po drugiej; c) De Abraham libri duo, De
Isaac et anima, (historja Izaaka i Rebeki przystosowana do
zjednoczenia mistycznego Chrystusa z dusz ludzk); De bo-
no mortis (dalszy cig poprzedniego dzieka, wykada chrze-
cijaskie znaczenie mierci i poleca umartwienie jako przy-

gotowanie do dobrej mierci); De fuga saeculi (nawi-
zane do ucieczki Jakóba do Mezopotamji, uczy nowoochrzco-

nych, dlaczego i jak maj unika wiata, aby dotrzyma
obietnic uczynionych na chrzcie w); De Jacob et vita
beata libri duo, De Joseph patriarcha, De be-
nedictionibus patriarcharum (o bogosawie-
stwie udzielonem przez Jakóba synom swoim); d) De Eli a

et i e i u n i o (kazania na post 40-dniowy), De Nabuthe
Jezraelita (kazanie karcce przeciwko chciwym boga-

czom), De Tob i a (kazanie przeciwko lichwiarzom); e) De
interpellatione Job et D a v i d libri q u a 1 1 u o r
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(wykad utyskiwa Joba i Dawida z powodu cierpie ludzi

pobonych i pomylnoci bezboników) ; Apologia pro-
phetae David (usiuje usun moralny szkopu podwój-

nego grzechu Dawida). Inne od poprzednich traktatów

zabarwienie maj: f) Enarrationes in duodecim
psalmos D a v i d i c o s, oraz Expositio in psal-
mum 118 (jedna z najlepszych prac witego biskupa);

w obu przewaa ywio egzegetyczny w cilejszem zna-

czeniu
; g) Expositio Evangelii secundum Lu-

cam libris decem comprehensa, najobszerniejsze

ze wszystkich dzie. Bardzo szacowne Commentaria
in tredecim epistolas B. Pauli, przypisywane nie-

gdy Ambroemu, s podem niewiadomego autora, które-

go imi oznaczono dlatego przygodn nazw Ambro-
siaster. — Egzegetyczne pisma w. Ambroego odznaczaj
si wykadem alegorystyczno-mistycznym. Literalnem zna-

czeniem zajmuje si bardzo mao, lecz szuka wyszego
czyli gbszego i temu ca uwag powica, tak i z naj-

bardziej obojtnych napozór wydarze biblijnych wypro-
wadza bardzo gbokie i pene treci pouczenia, dotyczce
chrzecijaskiej wiary i ycia religijnego. Odrónia on
trojakie znaczenie Pisma: sensus naturalis (prawdy przy-

rodzone), sensus mysticus (tajemnice wiary) i sensus mora-
lis (reguy obyczajowe). Zna w jego wykadach tekstu

biblijnego przedew»zystkiem wpyw Orygenesa i Filona

jednak bez ich bdów), mniej Bazylego i Hipolita.

2) Pisma moralno-ascetyczne. a) Naj waniej-
szem w tej gazi dzieem Ambroego s trzy ksigi D e

officiis ministrorum, przeciwstawienie trzem ksi-

gom Cycerona De officiis. Jak Cycero przeznaczy swe
dzieo naprzód dla syna Marka, tak podobnie Ambroy
zwraca si przedewszystkiem do swych synów, do kleru

(ministri); pragnie atoli jednoczenie da do rki wszystkim
chrzecijanom podrcznik do nauki obyczajów, jak pomie-
niony klasyk pogaski mia równie na oku szersze koo
czytelników. W porzdku i ukadzie materji zblia si
Ambroy take, ile moebna, do Cycerona. Wewntrzne
przeciwiestwo pomidzy pogan sko-filozoficzn i chrzeci-

jasko-kocieln nauk obyczajów tem ostrzej uwydatnia
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si z tego powodu. — b) Ambroy w caym szeregu pism

omawia dziewictwo tj. stan dziewic, Bogu powiconych
(Devirginitate, De v i d u i s, De institutione
v i r g i n i s e t S. Mariae virginitate perpetua
ad Eusebium, Exhortatio v i r g i n i t a t i s). Nie-

które ze swych kaza o tym przedmiocie zebra na prob
swej czcigodnej siostry w trzech krótkich ksikach
p. t. Devirginibus ad Marcellinam sororem
s u a m. Mówi w nich o godnoci i wzniosoci dziewictwa,

o yciu, jakie przystoi dziewicy Bogu powiconej i podaje

szczegóowe pouczenia i wskazówki. w. Hieronim mówi
o tej pracy, e w niej Ambroy bardzo wymownie wyoy
i przedstawi wszystko, cokolwiek mona powiedzie na

pochwa dziewic.

3) Pisma dogmatyczne: a) Pi ksig De f i d e

ad Gratianum Augustum stanowi przekonywajc
obron Bóstwa Syna przeciwko zarzutom arjaskim. b) Trzy

ksigi De Spiritu S. ad Gratianum Augustum.
Przedmiotem ich jest wspóistotno Ducha witego z Oj-

cem i Synem. Oba powysze dziea napisa Ambroy na

yczenie cesarza Gracjana, a w wykadzie rzeczy trzyma
si Atanazego, Bazylego i Dydyma. c) De incarnatio-
nis Dominicae sacramento równie zwalcza arja-

nizm i jest wymierzone przeciwko arjasko usposobionemu

otoczeniu Gracjana, d) Explanatio symboli ad
i n i t i a n d o 8. e) D e mysteriis, zwraca si do nowo-

ochrzconych i poucza ich o chrzcie, bierzmowaniu i Eucha-

rystji. f) Dwie ksigi De poenitentia przeciwko no-

wacjanom, obfituj w wane wiadectwa o kocielnej wa-
dzy odpuszczania grzechów, potrzebie spowiedzi i zasudze
dobrych uczynków.

4) Mowy i li ety. Swemu ukochanemu bratu,

zmaremu nagle 379 r., powici Ambroy pikny pomnik
w dwóch ksigach a) De excessu fratris sui Satyri;
s to dwie mowy, jedna aobna, druga pocieszajca, znana

te pod tytuem De fide resurrectionis. Wikszy rozgos
maj dwie inne mowy aobne, jedna b) De ob i tu
Yalentiniani consolatio, miana z powodu za-

mordowania cesarza, druga De obitu Theodosii
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oratio. Obie s arcydzieem retoryki, c) Sermo
contra A u x e n t i u m de basilicis tradensis-
dotyczy energicznego protestu przeciwko daniu cesarzowej

Justyny, aby wyda Auksencjuszowi, arjaskiemu biskupowi,

jedn ze wity katolickich w Medjolanie. — Listów
po w. Ambroym zostao 91. Z wyjtkiem niektórych

poufnego charakteru, wszystkie inne maj za tre sprawy
publiczne i z tego wzgldu stanowi bardzo cenne ródo
historyczne, a nadto daj pojcie o tern, jak dalece wybitne
i wpywowe stanowisko zajmowa w. Ambroy w Kociele
i w pastwie.

5) Hymny. Na szczególn uwag zasuguj hymny
tego Ojca Kocioa, uoone przeze w tym celu, aby je

piewali wierni podczas suby Boej. Z Medjolanu
rozeszy si one wkrótce po caym chrzecijaskim Zachodzie

i wraz z innemi poboaemi pieniami, ukadanemi na wzór
jego hymnów i piewanemi po kocioach, otrzymay nazw
hymnów ambrozjaskich. Niewtpliwie autentycz-

nych jest pi, prawie pewnych — kilkanacie. Te Deum
laudamus w kadym razie nie wyszo z pod pióra ani

w. Ambroego, ani w. Augustyna i znanem jest dopiero

od pocztków 6 wieku. Jednoozenie z wprowadzeniem da
Kocioa hymnów Ambroy wzbogaci i rozszerzy liturgj

medjolask wedug wzorów kocioów wschodnich, miano-

wicie syryjskich.

*

3. Sw. Hieronim.

Data urodzenia tego sawnego ma nie jest ustalon.

Jedni j kad na rok 331, inni na krótko przed 340 r. Po-

chodzi z miasta Strydonu, pooonego na granicach Dalmacji

i Panonji. Od kolebki, jak si sam wyraa, by karmiony

katolickiem mlekiem (Ep. 82, 2). Jako dwudziestoletni mo-
dzieniec pody do Rzymu, gdzie studjowa klasyków

aciskich i greckich, z zamiowaniem uczy si retoryki

i z wielk pilnooi tworzy dla iiebie bibljotek. Gboko
w serce wpojona pobono zabezpieczya go od moralnego

zwichnicia i znaglia do nieodkadania, jak to wówczas

byo zwyczajem, na czas dalszy chrztu witego, którego

mu udzieli papie Liberjusz. Pragnienie umiejtnoci za-
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wiodo Hieronima do Trewiru, gdzie si znajdowaa jedna
z najbardziej kwitncych wyszych szkó Zachodu i gdzie
zapocztkowa swoje studja teologiczne. Póniej widzimy
go w Akwilei; tu pozna modego jeszcze podówczas Rufina,

i blisz z nim zawar przyja. Z Italji wraz z kilku

przyjaciómi wybra si na Wschód, zwiedzi Azj Mniejsz
i w lecie 373 r. przyby do Antjochji. Cika choroba powalia
Hieronima na oe, e prawie by bliskim mierci. Przy-
szedszy do zdrowia, osiad na lat pi w pustyni Chalcis,

niedaleko Antjochji, gdzie odda si czytaniu Ksig witych
i ascetycznym umartwieniom. Wywicony w stolicy Syrji

na kapana, zamieszka nieco póniej w Konstantynopolu,
aby korzysta z obcowania ze w. Grzegorzem Nazjanze-
skim i wywiczy si przy nim w doskonalszej znajomoci
Pisma w. Po niejakim czasie towarzyszy jadcym do
Rzymu na synod biskupom Epifanjuszowi i Paulinowi.

w. Damazy papie zatrzyma Hieronima jako doradc
przy swoim boku, poleci mu opracowanie aciskiego prze-

kadu Biblji, uywa go do referowania listów kocielnych,

a nadto Hieronim obj duchowe kierownictwo nad nie-

któremi pobonemi niewiastami rzymskiemi. Po mierci
Damazego wróoi na Wschód i osiad 386 r. w Betleem, gdzie

w. Paula rzymianka zbudowaa dwa klasztory: mski
i eski. w. Hieronim, oddany studjom kocielnym i du-

chowemu nad klasztorami przewodnictwu, doy pónej
staroci, zaspionej nieco nieporozumieniami (dotyczcemi

orygenizmu) z dawnym swym przyjacielem Rufinem i przy-

krociami ze strony pelagjanów. Umar 420 r.

1. Przekady Pisma witego. Przegld pism

w. Hieronima naley rozpocz od przekadów Biblji, w tej

bowiem dziedzinie ley najwiksza jego zasuga i dojrzay

owoc pracowitych studjów. o) Papie Damazy poruczy mu
ok. 383 r. poprawienie tekstu bdcej w kocielnem uyciu,

lecz z biegiem czasu poprzeinaczanej w wielu miejscach

aciskiej Itali. Hieronim dokona rewizji Nowego Testa-

mentu oraz psaterza, a Damazy tak oczyszczone teksty

nakaza wprowadzi do rzymskiej liturgji. Ów tekst psal-

mów nazwano Psalterium romanum na odrónienie od tekstu

Itali (Psalterium vetus). Byo ono w uyciu a do Piusa V,
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a i obecnie ma zastosowanie do Officium bazyliki w. Piotra.

Nowy Testament powoli wprowadzony na Zachodzie, przyj
si w caym aoiskim Kociele, b) Hieronim po przybyciu

do Palestyny znalaz w Cezarei oryginalny egzemplarz

Hexapli Orygenesa i zaraz po zamieszkaniu w Betteemie

zabra si do poprawy aciskiego tekstu Star. Test. wedug
hexaplarnego tekstu Septuaginty z uwzgldnieniem tekstu

pierwotnego. Po raz drugi poprawi wtedy psaterz Itali,

cile trzymajc si hexaplarnej Septuaginty. Tekst ów
psalmów przyjto naprzód w Galji i dlatego nosi nazw
Psalterium gallicanum. Jest to tekst dzisiejszej Wulgaty

aciskiej i brewjarza rzymskiego. Atoli zanim Hieronim

dokoczy dziea, wiksz cz tak poprawionych ksig
St. T. skradziono mu (Ep. 134,2) i z caej jego pracy dosza

do nas tylko Ksiga Joba. c) Wreszcie niezmordowany

pisarz dopeni nowego przekadu ksig St. Test. wprost

z tekstów pierwotnych (hebrajskiego i aramejskiego), za

wyjtkiem Ks. Barucha, dwóch Machabejskich, Eklezjastyka

i Mdroci, moe dlatego, e wtpi o ich kanonicznoci. —
Hieronim postawi sobie za cel wierny, ale nie niewolniczy

przekad tekstu pierwotnego, oraz uwzgldnienie, ile mona,
aciskich wyrae Itali, jednoczenie jednak liczenie si
z wymaganiami dobrego smaku. Jakkolwiek w kadej
z przetumaczonych przeze ksig mona wykaza pewne
niedokadnoci, to przecie z poród wszystkich aciskich
przekadów Biblji jego praca najlepiej odpowiada wyma-
ganym warunkom. Powoli wesza w uycie w caym aciskim
Kociele pod nazw Wulgaty, prócz psaterza, który nie

zdoa wyrugowa powszechnie przyjtego Psalterium Gal-

licanum. Ksiki deutorokanoniczne przeszy do Wulgaty

ze starej Itali.

2. Egzegetyczne pisma s albo aciskiemi
opracowaniami z greckiego, albo utworami oryginalnemi.

a) Do pierwszego dziau nale: szereg homilij Ory-
genesa (14 na Jeremjasza, 14 na Ezechjela, 2 na Pie
nad pieniami, 39 na ukasza, 9 na Izajasza),. Liber in-

terpretationis hebraicorum nominum (próba

etymologicznego wyjanienia imion wasnych, znajdujcych
si w Biblji), De situ et no minibus locorum hebrai-
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co rum (rodzaj geografji Palestyny, rzecz bardzo cenna).

b) Prace oryginalne Hieronima s nastpujce: Komen-
tarze na listy do Galató w 3 ks., do Efezów 3 ks., do Tytusa,

do Filemona, na Ecclesiastes; Quaestionum hebrai-
carum inGenesim liber unue (na miejsca trudniejsze

i waniejsze); na Psalmy X—XVI traktatów siedem;

na proroków mniejszych i wikszych (na Jeremjasza

niedokoczony); Commentarioli in psalmos (krótkie

schoija na wszystkie Psalmy, jako uzupenienie scholjów

Orygenesa); wreszcie na Mateusza i na Apokalips.—
Pod wzgldem naukowym prace egzegetyczne w. Hieronima
zajmuj pierwsze miejsce pomidzy tego rodzaju pismami
Ojców zachodnich, zna w nich atoli pospiech, pobieno,
brak wykoczenia, wahania si, niekiedy sprzecznoci,

jednem sowem brak staych hermeneutycznych zasad. Xa
pierwszem miejscu autor stawia potrzeb wykadu histo-

ryczno-gramatycznego, lecz szuka take wyszego, mistycz-

nego znaczenia, a nawet niekiedy w alegoryzowaniu wspó-
zawodniczy z Orygenesem i przychyla si do aleksandryjskiej

teorji o trojakim sensie Pisma w. Zato z powodu kompi-

latorskiego charakteru komentarze tego Ojca s kopalni
i w czci cennym materjaem do dziejów dawnej egze-

getycznej i dogmatycznej literatury Kocioa.
3. Pism a hi s tory cz n e. w. Hieronim pisa ycio-

rysy witych zakonników. Na ich czele stoi Vi ta Pauli
monach i, Vita Malchi captiri mon ach i, V i t a

beati Hilarionis, nadto nekrologi, albo jak si sam
wyraa epitaphia osób zaprzyjanionych (Nepocjana

ep. 60, Pauli ep. 108, Marcelli ep. 127). Daleko jednak wiksze
znaczenie maj dwa inne jego dziea, mianowicie: De viris
illustribus, albo Cathalogus descriptoribus
eccle si as ticis (daje krótki przegld ycia i pism 135

pisarzy, gównie chrzecijaskich) i przekad drugiej czci
Kroniki Euzebjusza cezarejskiego (ob).

4. Pisma dogmatyczno-polemiczne. w. Hie-

ronim nie by dogmatykiem z powoania i raczej z potrzeby
ostrzy swe pióro przeciwko napaciom heretyków, std
charakter tego dziau prac jego jest mocno polemiczny.

Tu nale: Altercatio Luciferiani et orthodoxi,
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dialog przeciwko odszczepieczej sekcie lucyferjanów;

Liber adversus IT e 1 v i d i u m de perpetua v i r g i
-

n i ta te b. Mariae; pokrewne temu jest w pierwszej czci
Adversus Jovinianum, w którem zbija twierdzenia
tego bldnowiercy o równej zasudze dziewictwa i mae-
stwa, o bezgrzesznoci ochrzconych, bezuytecznoci postu

i równoci nagrody niebieskiej dla wszystkich prawdziwych
chrzecijan; C ontr a Vi gil a ntiu m, broni czci witych,
dobrowolnego ubóstwa mnichów i celibatu duchownych;
Dialogus contra Pelagianos, zwalcza w 3 ksigach
pelagjagk nauk o asce i uzasadnia katolick; pisma
przeciw Janowi jerozolimskiemu i przeciw Rufinowi dotycz
sporów orygenesowekich. Z przekadów przechowao si
doskonae opracowanie dziea Dydyma lepego O Duchu
witym.

5. Listy i horailje. Ju w redniowieczu naj-

bardziej poczytnemi ze wszystkich pism w. Hieronima
byy jego listy. Istotnie, tak pod wzgldem treci jak pod
wzgldem formy maj one wiele powabu, zwaszcza niektóre

z nich s bardzo starannie opracowane. wity wiele sto-

sunkowo czasu im powica i mnóstwo ich napisa; dzisiaj

pozostao z nich ok. 120 do rónych osób i w najrozmait-

szych przedmiotach: s pomidzy niemi listy egzegetyczne,

ascetyczne, nekrologi, przeznaczone nie tylko dla adresatów
lecz i dla szerokiego koa czytelników, niekiedy tak obszerne,

i naleaoby im da miano traktatów. — Wreszcie 1897 r.

odnaleziono spor liczb mów czyli homilij, mianowicie

59 na psalmy, 10 na Ewangelj w. Marka i 10 na inne

rozmaite teksty biblijne; nadto 1903 r. odszukano jeszcze

14 dalszych na psalmy i 2 na Izajasza. S to improwizo-

wane wykady, miewane do zakonników i przez nich spisywane.

Hieronim naley do najwikszych erudytów pomidzy
nauczycielami Kooioa. Pod wzgldem znajomoci litera-

tury aciskiej, greckiej i hebrajskiej nie mia sobie równego*
a wedug wiadectwa w. Augustyna przeczyta prawie
wszystkie teologiczne pisma, jakie przed nim byy napisane;

sta si te powag pierwszego rzdu w tej dziedzinie

a zwaszcza na polu umiejtnoci biblijnej i na tem polu stwo-

rzy swoje najwiksze dziea. On tylko jeden z poród
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wszystkich chrzecijaskich uczonych owego czasu by najbar-

dziej uzdolnionym i powoanym do wanego i trudnego dziea
— przekadu Pisma w. — Obok sawy wielkiego uczonego

posiada ten Ojciec saw filaru prawowiernoci. Ju wspó-
czeni nazywali go mem prawdziwie katolickim, a jego

nauk zdrow nauk. Wprawdzie z niektórych wyrae
Hieronima robiono mu zarzut semipelagjanizmu, atoli ko-

mentarz na Jeremjasza, gdzie kilkakrotnie wspomina o konie-

cznoci aski uprzedzajcej (18, 1 ; 24, 1; 31, 18— 19), usprawie-

dliwiaj go z owego zarzutu. Zasady o nauczaniu Kocioa
jako o bliszem ródle wiary, i o nastpcy Piotra jako

o piastunie kocielnego nauczycielskiego urzdu, w caej

staroytnoci nie miay bardziej zdecydowanego obrocy
nad Hieronima (ep. 15, 1, 2, 4; 16, 2). Czsto w listach swoich

powtarza, e wiara rzymskiego Kocioa, ju od apostoa

Pawa sawiona, stoi za najwysz regu i norm prawo-

wiernoci (op. 46,11; 63,2; 130, 16;. W komentarzach swoich

uczy z naciskiem, e Pismo w. naley tumaczy w sensie

Kocioa, który jest jednoczenie sensem zamierzonym przez

Ducha w., autora Biblji. Kto j wykada wbrew rozu-

mieniu Kocioa czyli zamierzenia Ducha w., jest herety-

kiem (commen. in Gal. 1, 11—12; 5, 19—21; in Mich. 1, 10

Bq. in Jerem. 29, 8—9). Poza Kocioem niema w ogólnoci

zbawienia. Kto nie jest w arce Noego, zginie w potopie

(ep. 15, 2). Kto ma by zbawionym, bdzie zbawionym
w Kociele (In Joel 3, 1 sq.). Kto stoi poza Kocioem Pana,

nie moe by czystym (In Ez. 7, 19). To jego przekonanie

byo powodem, e cale ycie niestrudzenie walczy z nie-

przyjaciómi Kocioa. — Co dotyczy formalnej strony pism

w. Hieronima, naley powiedzie, e aden chrzecijaski
prozaik staroytnoci, z wyjtkiem moe Laktancjusza, nie

przykada tyle znaczenia do piknoci formy, ani te aden,
wyjwszy Tertuljana, nie umia swojemu stylowi nada tyle

indywidualnej i oryginalnej cechy, co ten Ojciec Kocioa.
aden te nie wywar tak przemonego wpywu na uksztato-

wanie chrzecija3koaoiskiego jzyka czasów nastpnych,

jak Hieronim, zwaszcza swym przekadem Biblji i wielu

swemi listami. Nie bez susznoci nazwany jest mistrzem

chrzecijaskiej prozy dla wszystkich przyszych stuleci.
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Zna w nim utalentowanego i gruntownie wyszkolonego

retora. Styl jego posiada si, zapa, rozmaito i pynno,
dobitno i oywienie. Jzyk jest doskonale plastycznyi

jakkolwiek niema ju w nim starorzymskiej czystoci i pro-

stoty. Wczeniejsze jego pisma zdradzaj skonno do

wyszukanej ozdobnoci, przesady i efektownoci.

Pisma w. Hieronima w przekadzie polskim: List do Heljo-

dora o mierci Nepocjana w Pam. rei. mor. 1814, tom 7; List

do Eustochjum o zachowaniu dziewictwa, Warsz 1903; Listy do

Heljodora i Nepocjaaa, Wais*. 1904; ywoty tlilarjooa, Malcha,

Fabjoli, Pauli i Marcelli (ob. ywoty Ojców ks Piskorskiego,

Kraków 1688).

4. Sw. Augustyn.

Urodzi si w miasteczku numidyjskiem Tagaste 354 r.

z ojca Patrycjusza, poganina, i matki Moniki, chrzecijanki,

która wszelkich dooya stara, aby syna religijnie wy-

chowa. Mody katechumen, po odbyciu szkolnych studjów

w pobliskiej Madaurze, przeniós si do Kartaginy, celem

dalszego ksztacenia si w nauce retoryki. Niestety, wpad
tam w sida manichejczyków, straci wisr i ycie prowa-

dzi niemoralne. Nie zaniedbywa jednak pracy umysowej
i uprawia kolejno zawód nauczyciela retoryki w Kartagi-

nie, Rzymie i Medjolanie. witobliwa matka wszdzie

mu towarzyszya, modlitw i zami bagajc nad synem
zmiowania Boego. Wreszcie poruszony kazaniami w
Ambroego i tknity ask Augustyn nawróci si i przy

j chrzest z rk medjolaskiego biskupa 387 r. Powró
ciwszy do Afryki, przez trzy lata w Tagaste prowadzi y
wot pokutniczy i oddany czytaniu Ksig w. W 391 r

znaglony do przyjcia wice kapaskich, zastpowa
biskupa Walerjusza w urzdzie kaznodziejskim i ju wów
czas wsawi si pismami i zwalczaniem bdów heretyckich

W r. 395 za ycia pomienionego Walerjusza otrzyma z rk
prymasa Numidji sakr biskupi i jako koadjutor dopo-

maga podeszemu w lecie pasterzowi Hippony w spenia-

niu obowizków kocielnych, a po jego mierci obj po

nim oprónion stolic. Pierwszy w Afryce zaprowadzi

ycie wspólne swego kleru i sam przodowa mu w zacho-

waniu zwyczajem przyjtego regulaminu. Jako biskup od-
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znacza si niezmiern gorliwooi, nauk, witobliwoci,
a take dziaalnoci pisarsk: wszystko to w nim wiksze
jest nad wszelk -pochwa. Umar bogobojn mierci
430 roku w trzecim miesicu oblenia Hippony przez

Wandalów, majc lat prawie 76.

Pism po w. Augustynie pozostao bardzo wiele, po-

niewa przez lat przeszo 30 by wyroczni caego Kocioa
Zachodniego, a nadto walczy ze wszystkiemi wspóczesnemi
sobie bdami i pilnie gosi sowo Boe. Jako wstp do
dzie jego uwaane s Retractiones i Confessio-
nes. W pierwszych, napisanych pod koniec ycia, podaje
krytyczny przegld swej pisarskiej dziaalnoci od czasu

nawrócenia 386 r. Wylicza wszystkie swoje prace, za wy-
jtkiem listów i kaza (w caoci opera nonaginta tria in

libris ducentis triginta duobus II, 67), przydaje cenne nie-

raz wyjanienia o ich celu, myli przewodniej i ukadzie,
oraz czyni potrzebne poprawki, zwaszcza w kwestjach

dogmatycznych. — Confessiones, jedno z najgoniejszych
dzie Augustyna: w pierwszych 9 ksigach podaje dzieje

iwej modoci i swego duchowego oraz moralnego rozwoju,

a do mierci matki, w. Moniki 387 r. Ksiga dziesita

ma przedstawi obecny (podczas pisania dziea w 400 r.)

duchowy stan autora (quis adhuc sim, ecce in ipso tempo-
re confessionum mearum, X, 3, 4), wreszcie ostatnich trzech

treci s rozwaania o dziele stworzenia na tle pierwsze-

go rozdziau Ksigi Rodzaju. Cao jest wylaniem serca

przed wszystkowiedzcym Bogiem, do którego autor zwra-

ca si ustawicznie poprzez wszystkie ksigi. Z niektórych

miejsc wida, i w. Augustyn przez wyraz Confessiones

nietyle rozumia >wyznania«, ile raczej »wychwalania« do-

broci nad nim Pana Boga. — Wszystkie inne dziea wiel-

kiego nauczyciela Kocioa dla atwiejszego ogarnicia ca-

oci mona podzieli na 1) filozoficzne, 2) apologetyczne

i dogmatyczne, 3) dogmatyczno-polemiczne przeciwko here-

tykom, 4) egzegetyczne, 5) moralne, 6) mowy i listy.

1) Dziea filozoficzne napisa wkrótce po swem
nawróceniu, gdy si gotowa do chrztu w. Tre poczerp-n z rozmów z przyjaciómi i dlatego wszystkie maj
form dialogiczn. S one pod wzgldem stylu bardziej-
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wygadzone od innych pism Augustyna. Do waniejszych
nale: a)Libri III contra Academicos (zwalcza

ich sceptycyzm i zachca przyjaciela do prawdziwej ftlozo-

fji), b) Liber de vita beata (obszernie wywodzi, e
ycie szczliwe zaley na poznaniu Boga), c) Li bri duo
de ordine (o stanowisku i znaczeniu zego w boskim
porzdku wiata), d) De uantitate animae (o nie-

materjalnoci duszy), (j De magistro (e Bóg jest na-

uczycielem, który wewntrznie uczy nas prawdy). Solilo-

quia, Meditationes, Manuale, pikne i budujce dzieka, nie

wyszy z pod pióra Augustyna i s utworem redniowiecza.

2) Dziea apologetyczne i dogmatyczne:
a) 22 ksigi De ci vi ta te Dei najznakomitsze z poród
wszystkich pism tego Ojca. Powodem do napisania byy
zarzuty ówczesnych pogan, e upadek Rzymu i zdobycie
go przez Alaryka (410 r ) jest win chrystjanizmu, który wy-
woa zemst bogów. Augustyn, nie ograniczajc si na
odparciu zarzutu, jednoczenie wnika w prawdziwy i cigy
stosunek chrystjanizmu do poganizmu, wcza w swe roz-

trzsania nie tylko teraniejszo, lecz take przeszo
i przyszo i usiuje da pogld na cakowity pogld dzie-

jów wiata od pocztku a do koca; w ten sposób czyni

ze swej apologji wspania filozofj historji. dzieo, któremu
niema równego wród apologetycznych w caej staroyt-

noci chrzecijaskiej. Cz pierwsza (ksigi I— X) nosi

cech apologetyczno-polemiczn. W czci drugiej mówi
o dwóch wielkich pastwach (civitates), o pastwie Boem,
skadajcem si z Bogu oddanych anioów i ludzi, i o pa-
stwie tego wiata, o jego znamieniu, którem jest aposta-

zja od Boga Ich spltanie i wzajemne pomieszanie trwa
bdzie tylko do czasu. W dalszym cigu zastanawia si
nad ich pocztkiem, przebiegem i kocem. — Osobn war-

to ma jeszcze to dzieo z powodu historycznych i arche-

ologicznych dygresyj, poczerpnitych z rozmaitych, dzi
w czci zaginionych róde (zwaszcza Varrona, Antiuita-
tes rerum humanarum et divinarum). — b) Jedynym syste-

matycznym wykadem katolickiej nauki wiary i obyczajów
pióra w. Augustyna jest Enchiridion ad Lauren-
t i u m s i v e D e f i d e, speetcaritate liber unus
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(w co wierzy — dogmaty, czego si spodziewa — modli-

twa, jak miowa czyli co czyni — przykazania). — Z po-

ród znacznej liczby pism dogmatycznych na osobn za-

suguje uwag i pod wzgldem obszernosci i pod wzgldem
treci c) De Trinitate w 15 ksigach, owoc gbokich
i dugich rozmyla. Pierwsza cz (1—7) podaje praw-
dziw nauk o Trójcy Przen. na podstawie Pisma w.,
druga usiuje j tyle, ile tylko mona, naukowo wyjani
i uzasadni. Sam zreszt mówi o tych ksigach, e nimis

operosi sunt et a paucis eos intelligi posse arbitror (ep. 169).

3) Dziea dogmatyczno-polemiczne. Na
prob jednego z diakonów kartagiskich w. Augustyn
pod koniec ycia napisa szkic dziejów herezyj p. t. D e

haeresibus. Spoytkowa tu prace poprzedników na
tern polu (Epifanjusza), ogranicza si atoli tylko na wska-
zaniu punktu wyjcia i zasadniczych twierdze kadej he-

rezji. Od Szymona Maga a do Pelagjusza i Celestjusza

naliczy ich 88. Wielk poza tern liczb pism dogmatyczno-
polemicznych wystosowa przeciwko wspóczesnym sobie

heretykom, mianowicie manichejczykom, donatystom, pela-

gjanom i arjanom. — Dualizmowi manichejczyków, przyj-

mujcych odwieczny byt zego i dobrego, przeciwstawia
monizm pierwiastka dobrego. Stary Teitament pochodzi
od jednego prawdziwego Boga. Przyczyn zego jest wolna
wola stworzenia. Wszystkich dzie przeciwko nim napisa
15. — Tre sporów z donatystami uj w. Augustyn
w zdaniu: Duo maa vestra vobis obiicimus: unum quod
erratis in baptismi uaestione, alterum quod vos ab eis qui

de hac re verum sentiunt separatis (Contra Cresconium
III, 3). Dowodzi tedy wity nauczyciel, e chrzest jest

objektywnie skutecznym rodkiem aski; niema chrztu Do-
nata, Rogatusa, czy kogobd innego, lecz jeden tylko

chrzest Chrystusowy, udzielajcy ask sam przez si, mo-
c przywizanej do niego boskiej skutecznoci, niezalenie

od wartoci udzielajcego. Równie zbija i drug tez
przeciwników, e tylko ich sekta jest prawdziwym Kocio-
em, poniewa sama tylko moe posiada bezgrzesznych
czonków. Prawdziwy Koció Chrystusowy jest wskazany
przez Pismo w., rozszerza si po wszystkich narodach

Wymowa wita. 1 5
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i ziemiach jako katolicki i tu, w doczesnoci, jest spoe-
czestwem mieszanem, sieci, w której znajduj si dobre

i ze ryby; stadem, w którem s owce i kozy; polem, na
którem wród pszenicy ronie i zielsko. Z prac tego ro-

dzaju pozostao 13, inne zaginy. — W ostatniej dobie

swego ycia Augustyn zwalcza take bdy pelagjaskie
i ich gorliwego obroc Juljana, biskupa z Eclanum.
W jedenastu rozmaitych przeciwko nim dzieach uzasadnia

istot aski usprawiedliwiajcej, potrzeb aski wewntrznej,
oraz podaje przebieg rokowa z ich przywódcami i obala

stawiane przez nich zarzuty. Gdy z okazji obrony prawdy
katolickiej o asce w jednym z klasztorów numidyjskich

(Hadrumetum) powstay spory dotyczce stosunku aski do

wolnej woli czowieka, Augustyn pouczy i uspokoi jego

mieszkaców przez napisanie dwóch ksiek: De gratia
et libero arbitrio i De correptione et gratia.
Dysputy w Hadrumetum byy tylko przygrywk do t. zw.

semipelagjaskiego ruchu, który rozgorza w poudniowej
Galji pomidzy zakonnikami wyspy Lerin i mia tam gor-

liwych obroców. Dowiedziawszy si o tern, Augustyn wy-

stosowa do nich dwa inne pisma, stanowice zupeny wy-

kad i obron jego nauki o asce : De praedestinatio-
ne sanctorum i Dedono perseverantiae. —
Wreszcie z okazji anonimowego kazania arjaskiego,

przysanego mu do oceny, oraz z powodu dysputy sownej
z pewnym biskupem arjaskim biskup Hippony uwaa za

odpowiednie w trzech osobnych ksigach obali ich twier-

dzenia i na tem równie polu przysuy si prawdzie

katolickiej.

4) Dziea egzegetyczne. Naczelne pomidzy
niemi miejsce zajmuj cztery ksigi De doctrina Chri-
stiana. We wstpie do pierwszej stawia autor dwa pyta-

nia: jak wyrozumie Pismo w. i jak je wiernym wyoy.
Stosownie do tego cz pierwsza dziea (3 ksigi) podaje

zasady hermeneutyki biblijnej, cz druga (czwarta ksiga)

wykada reguy goszenia sowa Boego. Jest to pierwsza

próba systematycznej homiletyki. — Niektóre z dzie egze-

getycznych s budujcemi homiljami na pewne ustpy
Pisma w., inne wyjaniaj obszerniej pewne waniejsze
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i trudniejsze miejsca poszczególnych ksig, a stosunkowo

niewielka ilo pism ma za przedmiot waciwy i cigy
komentarz. Z homiletycznych znakomitsze s: Enarra-
tiones in psalmos 150, De sermone Domini in

monte sec. Matthaeum libri duo, In Joannis
Evangelium tractatus 124, In Joannis episto-
lam (primam) tractatus 10. Do drugiego rodzaju na-

le pom. in. Quaestionum in Heptateuchum
(t. j. na picioksig, Jozuego i Sdziów) libri 7, Locutio-
num libri 7 (tumaczy w nich niektóre wyraenia aci-
skiego tekstu), De consensu evangelistarum libri

4, wreszcie Quaestionum Evangeliorum libri
duo. Z komentarzy waciwych godna uwagi jest Epi-
stolaead Galatas expositio. W pracach egzege-

tycznych Augustyn opiera si na przekadzie aciskim,
gdzie atoli nasuway si trudnoci, radzi si tekstu greckie-

go. Jako hermeneuta kadzie przedewszystkiem nacisk na

znaczenie dosowne, natomiast jako homileta szeroko

uwzgldnia wykad mistyczny i alegoryczny. Dopuszcza

nadto t. zw. multiplex sensus literalis, jakoby wszystko, co

tylko moe si pomieci w danem zdaniu Pisma, byo za-

mierzone przez Ducha w. Jest to zreszt jego pogld
odosobniony i bodaj potem zaniechany. Najwysz norm
przy wykadzie Biblji widzi w. biskup w nauce i powadze
Kocioa, a rzekome niedokadnoci Pisma w. tumaczy
niedopatrzeniem przepisywaczów, przekadaczów, lub bra-

kiem zrozumienia ze strony czytelnika.

5) Dziea moralne. W szeregu pism tego rodza-

ju Augustyn podnosi pewne cnoty, przykazania i powin-

noci chrzecijaskie lub zakonne (Speculum, De mendacio,

De patientia, De continentia, De bono coniugali, De bono
viduitatis, De sancta yirginitate, De oper monachorum).

Na osobn wzmiank zasuguje Liber de catechizan-
dis rudibus dajcy po raz pierwszy teorj katechezy.

6) K a z ani a i lis ty. a) Bardzo liczne (363) kaza-

nia w. Augustyna mona podzieli na cztery grupy: Ser-

mones de scripturis yeteris et novi testamenti, serm. de

tempore, de sanctis, de diversis. Wiele jest nadto kaza
wtpliwej autentycznoci, niektóre autentyczne pomieszczo-

15*
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ne s w innych dziaach pism wielkiego nauczyciela Ko-
cioa. Mia te saw najwikszego kaznodziei Zachodu
w okresie patrystycznym. Jest on atoli dla kaznodziei

bardziej ródem ni wzorem. Kazywa krótko, zbyt abstrak-

cyjnie, mao ma zastosowa praktycznych. Podoba sobie

w rymowaniu wyrazów i w antytezach, zanadto wiele rzeczy

naraz porusza z uszczerbkiem gównego przedmiotu. Styl

wczeniejszych kaza bardziej wyszukany, póniejszych
prosty, nieledwie zaniedbany, dosy obfity w barbaryzmy,
lecz naogó szlachetny. Niezawsze mia czas opracowywa
goszone nauki, a przepisywacze, zaraz notujc, stylu nie

wygadzali. W homiljach wicej odznacza si atwoci,
jasnoci, serdecznoci i poufaym tonem. W kadym ra-

zie mówc by znakomitym, w retoryce bardzo wywiczo-
nym, ma mnóstwo wspaniaych i gbokich myli, znamio-
nujcych jego podniosy genjusz. Zawsze jednak bez po-

równania znakomitszy jest w pismach dogmatycznych ni
w kaznodziejskich. — b) Listów zbiorowe wydania dzie
w. Augustyna licz przeszo 200 z okresu lat zgór czter-

dziestu, najrozmaitszej treci, przewanie filozof cznej i te-

ologicznej, niektóre pocieszaj, udzielaj rady, lub upomi-
naj, inne wreszcie maj urzdowy charakter i dotycz
dziaalnoci synodów w sprawach ówczesnych herezyi

i odszczepiestw.

w. Augustyn jest najpodniejszym pisarzem wród
aciskich Ojców Kocioa, z greckich moe si z nim mie-

rzy tylko w. Jan Chryzostom. Prace jego maj wiele po-

wabu i odznaczaj si nadzwyczajn umiejtnoci wyra-
enia, atwoci w wypowiadaniu i okrelaniu wewntrznych
dowiadcze i stanów duszy. O rónorodnoci pism wi-
tego biskupa daje pojcie choby tylko przegld tematów,

które opracowa. Rysuje si w jego dzieach indywidual-

no nadzwyczaj bogato uposaona, serce pene mioci,
umys o nieporównanej dialektycznej bystroci i spekula-

tywnej gbi. Hieronim moe by najuczeszym pomidzy
Ojcami Kocioa, lecz Augustyn jest najwikszym, najory-

ginalniejszym i najwszechstronniejszym. Najwicej go in-

teresuj problematy teologicznej antropologji, stosunek

czowieka do Boga, grzech i aska. Zajty polemik a do
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schyku ycia, nie zostawi nam wykoczonego systemu,

niejeden z pogldów swoich wczeniejszych potem odmie-
ni i sprostowa; da te, eby go sdzi wedug pism
póniejszych (Retract. prol. 3; De praedest. sanct. 4, 8).

Wpyw jego by olbrzymi, nawet na wspóczesnych, co zna
z listów Augustyna. Patrzano na jak na wyroczni, cho-

cia on sam o sobie myla inaczej i da krytyki na sie-

bie. I potomno ocenia go susznie jako jednego z owych
genjuszów, co ledwie raz na lat tysic si zjawiaj i na lat

tysic nowe toruj drogi. Uwieczya go zwaszcza imie-

niem nowego Pawa i »nauczyciela aski* (doctor gratiae).

aden z Ojców nie wywar takiego wpywu na filozofj

i teologj czasów póniejszych jak Augustyn. Rozsia on
z królewsk hojnoci myli, które si stay podstaw sy-

stemów naukowych, lub punktem wyjcia dla dogmatycz-

nych problematów, w potny sposób poruszajcych na-

stpne pokolenia. Urzd nauczycielski Kocioa, tak na
synodach jak i przez usta Stolicy Ap., od najdawniejszych

czasów zalicza go do najlepszych nauczycieli kocielnych,

zwaszcza jego wywody o istocie aski, jej koniecznoci

i darmowoci (gratuitas) przyj jako wierny wyraz nauki

katolickiej. Nie znaczy to przecie, aby uzna za swoj ca
jego nauk o asce i przeznaczeniu. — W filo z of j i Au-
gustyn, podobnie jak wikszo chrzecijaskich nauczycieli

staroytnoci, hodowa platonizmowi przeksztaconemu
w duchu chrzecijaskim. Platon jest dla najwikszym
z poród wszystkich mylicieli doby przed Chrystusowej.

Arystotelesa stawia niej. Platonicy najbliej dotarli do praw-
dziwej chrzecijaskiej filozofji i w szukaniu Boga wznieli

si ponad wiat widzialny i niewidzialny. — Cay atoli

nowy wiat poznania, zwaszcza o Bogu, zosta otworzony
czowiekowi przez wiar w objawienie Boskie. Stosunek

pomidzy wiar i nauk wywietla Augustyn w póniej-

szych pismach swoich zapomoc nastpujcego aforyzmu:

Intellige ut credas, crede ut intelligas (Sermo 43, 7, 9). Mo-

tywy do wierzenia rozum znajduje w sameme objawieniu,

mianowicie w cudach i proroctwach (De vera relig. 25,

46—47; De utilit. credendi 16—17, 34-35). Gdy ju wiara

obja nauki objawienia, wówczas umiejtno usiuje zg-
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bi je ile tylko mona i osign objektywne zrozumienie.

Wic tedy wiara poprzedza umiejtno. Poza grobem owa
umiejtno stanie si widzeniem uszczliwiajcem.

W teologji, wbrew pelagjaskiemu naturalizmowi,

Augustyn broni podstawowej prawdy chrystjanizmu, e
Bóg stworzy czowieka do celu nadprzyrodzonego i dla-

tego wyposay go w nadprzyrodzone dary aski. Do ta-

kich darów zalicza wity Nauczyciel przedewszystkiem

niemiertelno, wolno od zej podliwoci, wito
i sprawiedliwo, czyli owe nadprzyrodzone podobiestwo
z Bogiem, które upady czowiek odzyskuje przez ask
usprawiedliwienia; nadto mono wytrwania w stanie

aski przy pomocy aski posikowej. Przez grzech Adam
zatraci pierwotne nadprzyrodzone dary, jego naturalne

moralne siy zostay mocno uszkodzone, a prócz tego sta

si godnym potpienia wiekuistego. Grzech praojca ze

wszystkiemi swojemi nastpstwami i karami przeszed na

cae jego potomstwo, tak i ludzko staa si massa per-

ditionis, damnabilis i damnata. Kwestj rodzaju i sposobu

dziedziczenia grzechu pierworodnego zostawi Auguityn

nierozwizan. Podobnie nie wypowiedzia si jasno, czy

istoty grzechu pierworodnego szuka naley w braku wy-

ej wspomnianego nadprzyrodzonego podobiestwa z Bo-

giem. Protestanci, oraz Bajus i Jansenjusz chtnie powo-

ywali si na powag w. biskupa w swych twierdzeniach,

e naturalne moralne siy zamary i wygasy w upadym
czowieku. Atoli Augustyn stale i wyranie uznaje w nim

woln wol i mono wybierania w dziedzinie moralnej,

liberum arbitrium. Wprawdzie czsto w pismach swoich

twierdzi, e niewierny nie moe nic dobrego czyni, lecz

w takich zdaniach, jak wida z kontekstu, zawsze jest

mowa o sprawach nadprzyrodzenie dobrych, zasugujcych

na wieczn nagrod. Wyranie te twierdzi w. Doktor, e
i upady czowiek jest przeznaczony do nadprzyrodzonego

celu i ca dziaalno swoj winien do tego kierowa, e
jednak cel ów moe by poznany tylko przez wiar i osi-

gnity zapomoc aski Zbawiciela. — W usprawiedliwie-

niu odzyskuje czowiek zatracone przez grzech nadprzyro-

dzone podobiestwo do Boga. Augustyn przeciwko pela-
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gjanom broni aski usprawiedliwienia i widzi w niej praw-

dziwe odrodzenie i odnowienie czowieka, dokonywajce
si przez wlanie habitualnej ku Bogu mioci i udzielenie

si nadprzyrodzonych. Taka dopiero aska daje czowieko-

wi prawdziw wolno woli t j. potrzebn si woli do czy-

nienia tego, co jest nadprzyrodzenie dobre, libertas w od-

rónieniu od liberum arbitrium. Mio ku Bogu czyni do-

piero dziaanie ludzkie prawdziwie dobrem t. zn. zasugu-

jcem na niebo. Osignicie aski powicajcej, oraz jej

trwae posiadanie i uywanie otrzymuje czowiek przez

ask aktualn. Bez owej pomocy aski nie moe on

wogóle ani chcie czego (nadprzyrodzenie) dobrego, ani

czyni. Zasugi witych s darem aski Boej. Wiara
oraz wytrwanie w asce s to dary Boe. — Przeznaczenie

wedug w. Augustyna jest odwiecznym wyrokiem Boym
doprowadzenia tych i owych ludzi do ywota wiecznego

przy pomocy nieomylnie skutecznej aski. Nikt nie moe
sobie roci prawa do tego, aby by wyozonym ex massa
perditionis, a ktokolwiek jest wyczonym, zawdzicza to

jedynie niezasuonej asce Boej. Wyzwolenie od potpie-

nia czyli uprzednie przeznaczenie do zbawienia wiecznego

ma miejsce bez wzgldu na zasugi wybranych. (Contra

Jul. VI, 19, 59). Ten zreszt ostatni pogld nie znalaz

aprobaty w powszechnej wierze Kocioa.

Z pism w. Augustyna w polskim jzyku mamy nastpujce:

1) W postylli ks. Wuyka z r. 1596 —kaza 9.

2) AV czasopimie »Dzieje dobroczynnoci «, AVilno 1823

i 1824 — homilij i kaza 8.

3) 50 homilji, Pozna 1858.

4) O kazaniu Paóskiem na górze, wedug Mat. ks. 2, tum.
Leon Rzewuski, Krak. 1854.

5) Kazanie okoo rónoci grzechów gównych i drobnych

albo powszednich i okoo ognia czycowego (Przewodnik ludzi

grzesznych, Kraków 157 9;.

6) Spowied (Pam. rei. mor. I. 424).

7) O miecie Boem, ksig picioro (wic tylko cz dziea),

tum. ks. Gadyszewicz, Krak. 1835.

8) O prawdziwoci religji katolickiej, wolny przekad Leona
Rzewuskiego. Kraków 1853.
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9) 5 traktatów z ksig w. Augustyna, tum. ks. Mateusz:

Kraszewski, Warsz. 1759.

11) Rozmylania nabone, tum. Piotr Tryzoa, Wilno 1617,
1760; Krak. 1629, 1644; Poczajów 1767.

12) Rozmylania o skrusze serca i marnoci wiata, Po-
zna 1770.

10) "Wyznania, tum. Micha Bogusz Szyszko, Wilno 1844,
1882, 1912, take ks. Pkalski, Krak. 1847.

13) Rozmowy duszy z Bogiem, tum. z francuskiego,

Warsz. 1860.

14) Nauki chrzecijaskie, t. j. sentencje, tum. ks. Andrzej
Chryzostom Zauski, Warszawa 1687 i Kalisz 1730.

»

5. Sw. Leon Wielki.

Jest on obok Grzegorza I najwikszym z poród
wszystkich papiey staroytnoci chrzecijaskiej. Przy-

szed na wiat w Rzymie pod koniec wieku IV. Jako ako-

lita, póniej jako djakon, by uywany do zaatwiania
wanych spraw kocielnej i politycznej natury i sta si
tak gonym z nauki i zasug, i po mierci papiea Syk-

stusa III jednomylnie zosta obrany gow chrzecijastwa
400 r. Na tern stanowisku odznaczy si przedewszystkiem

gorliwoci w obronie wiary przeciwko zakusom ówczesnych
bldnowierców: nestorjanów, eutychjanów, pelagjanów i ma-

nichejczyków. W licie do Flawjana, biskupa konstanty-

nopolitaskiego, dokadnie wyoy nauk o tajemnicy

Wcielenia i to pismo jego stao si gwiazd przewodni dla

katolików w walkach z monofizytyzmem. Posya legatów na
dwa sobory: efeski (449) i chalcedoski (451), uniewani
akta pierwszego, a potwierdzi dogmatyczne dekrety dru-

giego. Przekonywajc wymow dwakro obroni Rzym
od klski: raz od najcia Attyli, króla Hunnów, 452 r. ; drugi

raz od ostatecznej zagady, zamierzonej przez Genzeryka,

króla Wandalów, 455 r. Zdoby przez to wielkie polityczne

znaczenie dla Stolicy witej, std jego pontyfikat tworzy

nowy okres w dziejach papiestwa. Peen sawy i zasugi,

umar Leon 461 r., a dla swych pism i czynów susznie

wielkim by nazwany i wczenie czczony jako wity. Be-

nedykt XIV umieci go w poczet nauczycieli Kocioa.
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Jako mówca, w. Leon wyborny jest pod wzgldem
umiejtnoci przystosowywania swych nauk do potrzeb owe-

go czasu. Zbija w nich bdy tamtego wieku, wykada
i uzasadnia prawdy tyme bdom przeciwne, wyprowadza
z nich moralne wnioski i zastosowania i wie z uroczy-

stoci lub zdarzeniem, które mu dao powód do mówienia.

Jego styl jest jasny, uroczysty, peen godnoci, perjody

zaokrglone. Filolodzy podziwiaj pikno jzyka, teo-

logowie — wspaniae wiadectwa dotyczce papieskiego

prymatu i wadzy w nim zawartej. w. Leon jest przede-

wszystkiem dogmatykiem, to znowu moralist, w kadym
za razie odznacza si gruntownoci i namaszczeniem.
Zwykle wychodzi z tekstu lub z tajemnicy uroczystoci,

poucza o jej istocie i znaczeniu, poczem przechodzi do
przystosowania praktyczno-moralnego. Nie unikn wszake
bdów oratorskich swego czasu: pewnej retorycznej wiet-
noci stylu, wyszukanej budowy okresów i pyncej std
monotonji. Wogóle bardziej przekonywa, ni porusza.

Pisma w. Leona: 1) Mów autentycznych .96, przewanie
krótkich. Najznakomitsze z tej liczby s: a) Mowy wi-
talne na Narodzenie Paskie i na uroczysto Trzech

Królów (osiem), o tajemnicy mki Paskiej (razem 19, wy-

borne z tego powodu, e podnosz wielko Boga-Czowie-
ka w caem Jego ponieniu si; najpikniejsz z tych 19-u

jest ósma), na Zmartwychwstanie, Wniebowstpienie i na

Zesanie Ducha w. Nieporównanym jest kaznodziej ta-

jemnicy Wcielenia Syna Boego. wietne s take jego

mowy na uroczysto ksit apostolskich i na rocznic

swego wyniesienia na Stolic rzymsk, b) Z moralnych
wyróniaj si niektóre na temat o dobrych uczynkach,

np. »Sermones 5— 10 de collectis et eleemosynisc, o klskach
swegu czasu, o pokucie i o pocie, c) S te i mowy egze-
ge ty cz ne, a za wzór pod tym wzgldem mog suy: ser-

mo 51 (de transfiguratione) i sermo 95 (de beatitudinibus).

2) Listów autentycznych w. Leona posiadamy 143.

Wszystkie maj urzdowy charakter, wiele z nich nie wy-

szo z pod pióra papiea, lecz raczej z jego kancelarji.

Dotycz one przewanie prawno-kocielnych lub dyscypli-

narnych kwestyj; inne broni nauki katolickiej przeciwko
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monofizytyzmowi, podaj wiadomoci o synodach ówcze-

snych i t. d. Na osobn wzmiank zasuguje wspomniany
ju list do Flawjana, nazwany zaszczytnie Epistoa dogma-
tica, przyjty przez Ojców soboru chalcedoskiego jako

wierny wyraz wiary Kocioa. Z godn podziwu jasnoci
i dokadnoci rozwija w nim papie na podstawie tradycji

dogmat jednoci osoby i dwoistoci natur w Chrystusie

Panu przeciwko Nestorjuszowi i Eutychesowi.

"W polskim przekadzie z kaza w. Leona mamy: Mow na

Narodzenie Paskie, na urocz. Trzech Królów, na ur. w. Piotra

i Pawia (w Postylli mn. ks. Wuyka); na wito Epifanji (w Pam.

rei. mor. t. 12, 1847); na ur. w. Piotra i Pawa, na ur. Boego
Narodzenia (Homiletyka t. 2).

6. w. Piotr Chryzolog.

Ujrza wiat okoo 405 r. w Forocornelium (Imola we
Woszech) i tame przepdzi modo, ksztacc si w cno-

cie i naukach pod okiem miejscowego biskupa Korneljusza.

Niespodzianie 430 r. przez Sykstusa III wyniesiony na

godno biskupa Rawenny, o to jedno prosi wiernych, i
gdy on podj si dla ich dobra dwiga brzemi paster-

skie, nieche oni zechc sucha jego upomnie i wypenia
przykazania Boe. Na urzdzie biskupim jania cnotami,

gorliwoci i wymow, która mu zjednaa miano zotomów-
nego. Usiowa te sprowadzi z bdnej drogi herezjarch

Eutychesa, który go prosi o poparcie. Odpisa mu wów-
czas Piotr, eby si uda po wskazówki do papiea, który

jako zwierzchnik podaje szukajcym prawdy wiary, aden
bowiem biskup bez zgody biskupa rzymskiego nie moe
decydowa o sprawach wiary. Umar w Forocornelium 450

r. — Poza wspomnianym listem do Eutychesa pozostao

w spuciznie po biskupie Rawenny 176 mów (niewszystkie

autentyczne, mianowicie 53, 107, 129, 138 i 149), które

w ogólnoci s krótkim wykadem pewnych ustpów Ewan-
gelji, zwaszcza przypowieci. Styl tych kaza jest prosty,

zwizy, niewyszukany. Lubuje si, jak i inni Ojcowie jego

czasu, w alegorycznym wykadzie (jednak nie wycznie)
i w antytezach. Chocia jego wymowie nie zbywa na sile,

to przecie bardziej zwraca uwag na praktyczne poucza-
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nie, ni na krasomówcz podnioso i nie ma zacicia

wielkich kaznodziejów. Zapewne te ywe jego stówo

wietniejsze byo od pisanego. Ma jednak wiele miejsc

piknych, szczególniej gdy mówi o dobrych uczynkach;

bogaty jest w porównania i treciwe sentencje 1

). Dogma-
tycznych kaza jest mao, przewanie dotycz tajemnicy

Wcielenia. Mowy 56—62 maj za przedmiot wykad sym-
bolu apostolskiego. Ze szczególnym naciskiem opracowywa
tematy o modlitwie (sermo 39; 132; 67—72 o modlitwie

Paskiej), o pocie (sermo 7-9, 14, 22, 25, 41, 42), o za-

zdroci (sermo 4), o mioci (s. 94, 162), o czuwaniu (s. 24)

i t. d. Bardziej oywione ustpy znajduj si w mowach
panegirycznych, zwaszcza o N. Marji Pannie (sermo 140

142—144), o w. Janie Chrzcicielu (s. 86, 92, 127, 174), a take'

w wykadach przypowieci i opowiada ewangelicznych.

Wszystkie bez wyjtku jego kazania s owiane duchem
prawdziwie kocielnym.

ROZDZIA VIII.

Inni Ojcowie i pisarze kocielni zotego okresu:

a) greccy.

1. Diodor z Tarsu rodem antjocheczyk, m gruntow-

nie wyksztacony i wielki asceta, obroca wiary przeciwko

poganom, arjanom i apolinarystom, nauczyciel w. Jana
Chryzostoma. Wywicony na biskupa Tarsu w Cylicji,

mia saw obrocy prawowiernoci; atoli swemi zapatry-

waniami, e Sowo mieszkao w Jezusie jako w wity
sta si zwiastunem nestorjanizmu. Umar ok. r. 394. Na-
pisa wiele dzie apologetycznych, dogmatycznych i egze-

getycznych, lecz wszystkie zaginy. Niektórzy przypisuj
mu cztery pseudojustyskie traktaty, a zwaszcza pierwszy

!) Np. Rozkosz nie mówi: dosy; miosierdzie i post to skrzyda

pobonoci; im duej czuwasz, tern duej yjesz; czowieku, czemu si masz
za tak podego, kiedy Bóg za tak wielkiego ci poczytuje; kto chce arto-

wa z djabem, nie moe si cieszy z Chrystusem.



236

z nich p. t. Quaestiones et responsiones ad orthodoxos.

Inni natomiast mieni je by dzieem Teodoreta z Cym.
2. Dydym zwany lepym, rodem z Aleksandrji (um.395r),

dugoletni tame kierownik szkoy katechetycznej, zwolennik

Orygenesa i razem z nim potpiony na soborze powszech-

nym 553 r. Pozostawi trzy ksigi De Trinitate (wepi

TptdSoc) i jedn De Spiritu S an eto (istnieje tylko w prze-

kadzie aciskim). Jest on take prawdopodobnie autorem
dwóch ostatnich ksig dziea w. Bazylego Contra Euno-
mium i dwóch ksig przeciwko Apolinarisowi, przypisywa-

nych w. Atanazemu. Jego nauka o Trójcy Przen. jest zu-

penie prawowiern. W komentarzach na listy katolickie

(w caoci s tylko w przek. aciskim) znajduj si bdy,
zdradzajce orygenist.

3. Makary Wielki, sawny anachoreta egipski (um. ok.

395 r.). Posiadamy jego 50 homilij duchownych [óiLikiat

-vcv;xa-:ixx£), czyli konferencyj o doskonaoci zakonnej, mie-

wanych do braci. Z tego powodu mona go nazwa naj-

wybitniejszym przedstawicielem wczesnej mistyki kociel-

nej. Nadto w r. 1850 po raz pierwszy wydano napisan
przeze Epistoa magna et perutilis. Mia on wspó-
czesnego sobie imiennika, Makarego aleksandryjskiego,

take anachoret. Obaj synli ze witoci ycia, daru

proroctw i czynienia cudów, lecz po tym ostatnim adnych
pism autentycznych nie zostao.

4. Palladjusz, biskup z Maej Azji, uoy ok. 420 r.

zbiór yciorysów osób zakonnych, dedykowany pewnemu
Laususowi i dlatego znany pod tyt.: Historia Lau-
sia a. Jest to wiarogodne i cenne ródo do dziejów sta-

roytnego ycia zakonnego. Byo wiele czytywane, zwasz-

cza w klasztorach, czsto tumaczone i przerabiane. Ten

Palladjusz jest zdaje si jedn i t sam osobistoci

z autorem znanego Dialogus de vi ta S. Joannis
Chrysostomi, w którym da autentyczne wiadomoci
dotyczce biskupich spraw wielkiego Nauczyciela Kocioa.

5. Autor Konstytucyj Apostolskich, (Siaxd^sic t<5v *yicov

TTOGTÓtaw), rzekomo w. Klemens rzymski, a w istocie nie-

znany pisarz, który uoy je ok. 400 r. w omiu ksigach.

Spoytkowa do nich dawniejsze pisma, jak Didache i t. zw.



237

Didascalia (z koca 3 wieku). Przewana cz ksig za-

wiera przepisy dla osób duchownych, formularze modlitw,

wskazówki dotyczce nauczania katechumenów i udzielania

chrztu w. Ksiga ósma podaje formularze poszczególnych
wice, a pomidzy niemi ca liturgj mszaln, najdaw-
niejsz, jak posiadamy. Ostatni jej rozdzia ma 85 t zw.

Kanonów Apostolskich, wyjtych przewanie z uchwa so-

borów syryjskich czwartego wieku. Pierwsze 50 tych ka-

nonów przeoy na acin zakonnik rzymski Dionizy may
<f ok. 540 r) 1

). Koncyljum trullaskie z r. 692 nadao Kano-
nom Ap. znaczenie prawa, odrzucio za Konstytucje, z tej

jakoby przyczyny, e miay by sfaszowane przez he-

retyków.

6 w. Asterjusz, arcybiskup amazyjski w Poncie, um.
ok. r. 400, autor cennych homilij (21), z których najbar-

dziej godne uwagi s: O Danielu i Zuzannie, O Piotrze

i Pawle (prymat Piotrowy), przeciwko chciwoci; na tekst:

Si licet homini dimittere uxorem. Mat. 19, 3; panegiryki

o w. Szczepanie i o w, Fokasie. Nadto jego pióra s:
Adhortatio ad poenitentiam i In principium ieiuniorum,

zamieszczane pomidzy pismami w. Grzegorza z Nyssy.

7. Teodor z Mopswestji, ucze Diodora i przyjaciel Jana
Chryzostoma. W modoci porzuci ycie klasztorne, lecz

nawrócony przez witego wspótowarzysza (Ad Theodorum
lapsum), pracowa jako kapan w Antjochji, a potem przez

lat 36 jako biskup w Mopswestji. Umar 428 r. Napisa
komentarze prawie na ca Biblj, lecz w oryginale pozo-

stay tylko na mniejszych proroków, w przekadzie aci-
skim — na niektóre listy w. Pawa, za w syryjskim —
na Ewangelj w. Jana. Jest on nauczycielem Nestorjusza,

który przej od niego faszywe pogldy o dwuosobowoci
w Chrystusie Panu. Nadto, podobnie jak Pelagjusz, Teo-

dor zaprzecza grzechu pierworodnego. Bdy jego zostay

potpione na pitym soborze powszechnym 553 r. i z tego

powodu pisma dogmatyczne Teodora zaginy.

8. Bog. Teodoret, ucze Teodora z Mopswestji i wspó-
ucze herezjarchy Nestorjusza, póniej biskup syryjskiego

) W kocu 1 tomu Corp. Juris Can. (dawnego) jest tych kanonów 84.
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miasteczka Cyrus, w którem gorliwie przez lat 35 paste-

rzowa. By wielkim mionikiem jednoci w wierze i wy-

stpi przeciwko w. Cyrylowi aleksandryjskiemu, poniewa
sdzi, e anatematyzmy przeze uoone zawieraj apoli-

naryzm. Cyryl mia w nim najuczeszego przeciwnika.

Gdy powsta bd eutychjaski, Teodoret gorliwie go zwal-

cza, za co na pseudosynodzie zbójeckim w Efezie r. 449

pozbawiono go biskupstwa. Teodoret zaapelowa do pa-

piea Leona i w rok póniej odzyska sw diecezj. Na
soborze chalcedoskim r. 451 po podpisaniu anatemy na

Nestorjusza i jego nauk zrehabilitowa si od podejrze
o nestorjanizm. Reszt ycia przepdzi na pracy paster-

skiej i literackiej. Umar r. 458. Pozostawi mnóstwo pism

treci apologetycznej, dogmatyczno-polemicznej, egzegetycz-

nej, historycznej, nadto homilje i listy. Wiksza ich cz
zagina. Do najwaniejszych nale egzegetyczne
i historyczne. Pierwsze odznacza krótko, jasno
i gruntowno; przechoway si z nich traktaty na trud-

niejsze miejsca ksig historycznych St. T. (do Paralipomen

wcznie), komentarze na Psalmy, na Pie nad pieniami,

na wszystkich proroków i na listy w. Pawa. Do drugich

nale : Historja Kocioa (/cx>.7jcii<x(mx7] ctopia), w pi-

ciu ksigach, jest kontynuacj Euzebjusza i omawia czasy

arjanizmu do wybuchu sporów nestorjaskich (323-428);

Historja mnichów (<j>»Xi58-eoc In-ota. r O.n/.-r-wS^ ->:/.<.- z.v.)

podaje yciorysy znakomitych ascetów Wschodu; Kom-
pendjum bani heretyckich (dtpsTix^c xajtoj/.u{Kac sm-roji.^)

w 4 ksigach opowiada treciwie dzieje herezyj, poczwszy
od Szymona maga; w pitej daje zarys prawowiernej

nauki i obyczajów. — Wielka ilo listów rozmaitej bar-

dzo treci odzwierciedla dobry smak estetyczny i bezpre-

tensjonaln uczono witobliwego ma.
9. w. Proklus, biskup konstantynop., umar 446 r. Zna-

nych jest 25 mów jego In festis Domini et Sancto-
rum, pomidzy ostatniemi gona De 1 audi bu s S. Ma-
riae, miana w obecnoci Nestorjusza. Styl zwizy, niekiedy

zamaszysty.

10. w. Nilus, jeden z wybitniejszych ascetycznych pisarzy

swego czasu, porzuci wietne stanowisko w Konstantynopolu
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i wraz synem Teodulem uda si do zakonników na gór
Synai, gdzie jako opat umar ok. 450 r. Pozostawi wiele

rozpraw ascetycznych (o cnotach, o yciu zakonnem) i listów;

nadto opowiadania o swoich przygodach, o synu i mni-

chach synaickich; cech tych opowiada jest ton elegijno-

oratorski.

ROZDZIA IX.

Inni Ojcowie i pisarze kocielni zotego okresu:

b) aciscy.

1. w. Pacjan, biskup Barcelony w Hiszpanji. Znako-
mity witoci i wymow, przeniós si do wiecznoci
r. 392. Niewszystkie jego pisma si dochoway. Do nie-

wielkiej dzisiaj po nim spucizny naley: 1) Tractatus
de baptismo, bardzo szacowne, odznaczajce si prostot
upomnienie do katechumenów. 2)Paraenesis ad poeni-
tentiam, praca nierównie wymowniejsza i bardziej poru-

szajca od poprzedniej. Powstaje w niej wity przeciwko
faszywemu wstydowi, przeciwko tym, co nie czyni zado-

sy za wyznane wystpki, przeciwko niegodnie komuniku-
jcym ; mówi o karze za niepokut i o nagrodzie pokuty.

3) Epistolae contra Novatianos. W dwóch listach

rozprawia o nazwie i istocie jednego prawdziwego Kocioa
i wykazuje, e sekta nowacjanów nie moe by tym praw-
dziwym Kocioem; w trzecim obala nauk sekciarzy

o pokucie. Napisane s z yciem i dobitnoci. Pierwszy
list jest znakomity dla swej wymowy, trzeci, najobszer-

niejszy — dla obfitej treci.

2. w. Optatus, biskup z Mileve w Numidji, jeden z naj-

gorliwszych obroców Kocioa przeciwko donatystom, na-

pisa ok. r. 370 obszerne dzieo Contra Parmenianum
Donatistam, znane take pod nagówkiem De schismate

Donatistarum, w szeciu ksigach, do których przyda pó-
niej siódm. Pierwsza daje rzut na dzieje odszczepiestwa,
inne dowodz, e tylko jeden jest prawdziwy Koció Chry-

stusowy, e jest nim Koció katolicki i e sakramenty
dziaaj ex oper operato.
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3. Rufin, ur. ok. r. 345 w pobliu Akwilei, teologiczne

wyksztacenie otrzyma w jednym z klasztorów tego mia-

sta, gdzie take zaprzyjani si ze w. Hieronimem.

W r. 371 towarzyszy znakomitej rzymiance w. Melanji

w podróy na Wschód, zwiedzi klasztory Egiptu, w Ale-

ksandrji pozna Dydyma lepego i od niego przej zami-

owanie do greckich Ojców kocielnych, a w szczególnoci

do Orygenesa, którego wiele pism przeoy na jzyk a-

ciski. W r. 377 osiad jako zakonnik na górze Oliwnej

i przyj wicenia kapaskie z rk Jana, biskupa jerozo-

limskiego. W tym czasie powstay nieporozumienia po-

midzy Hieronimem a Rufinem na tle orygenizmu. W r. 397

powróci do Italji. Umar 410 r. Literacka zasuga Rufina

zasadza si gównie na przekadach z greckiego na acin
wielu pisarzy kocielnych. S to wolne tumaczenia ze

skróceniami, a niekiedy i przeróbkami. Najwybitniejszem

z nich jest Historia ecclesiastica Euzebjusza, skró-

cona na ksig dziewi, z przydatkiem dwóch dalszych,

oryginalnych, które doprowadzaj rzecz do r. 395; Vitae
patrum, albo Historja eremitica, yciorysy mnichów
egipskich, podobno oryginalne dzieo Rufina. Samodzieln
prac jego jest Commentarius in symbolum apo-
stolorum, bardzo niegdy ceniony wykad apostolskiego

symbolu wiary, który tu po raz pierwszy zosta podany

w brzmieniu starszem od powszechnie uywanego.
4. Sulpicjusz Severus, jeden z najwyksztaceszych i naj-

wzorowszych prozaików aciskich swego czasu, by rodem

z Akwitanji i pochodzi ze znakomitej rodziny. Po mierci

ony, pod wpywem w. Marcina z Tours, porzuci wiat
i wstpi do zakonu. Umar ok. r. 420. Najznakomitszym

podem jego pióra jest Chronicorum libri duo, rzecz

obejmujca historj Starego Testamentu wraz z dziejami

Kocioa do 400 roku. Zwaszcza obszernie poda powsta-

nie i upadek pryscyljanizmu w swej ojczynie. Ksika,
przeznaczona dla wyksztaconych chrzecijan, napisana

stylem zwizym i klasycznym, na wzór Salustjusza i Ta-

cyta, niepozbawiona historyczno-krytycznego zmysu, nie

miaa uznania u potomnych. Natomiast bardzo pospolit

acin i niezbyt krytycznie napisany szereg prac, dotycz-
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cych ycia i cudów w. Marcina z Tours (vita s. Martini,

Dialogi i t. d.) cieszyy si nadzwyczajn w caem rednio-

wieczu poczytnoci.
5. Pawe Orosius, kapan hiszpaski, urodzony prawdo-

podobnie w Bracara (Braga w Portugalji ), ok. r. 414 uda si do
Hlppony do w. Augustyna. Na jego Co mm oni tor ium de

errore Pri s cii 1 i a nis tarum et Or ig e n ist a r um
w. Augustyn odpowiedzia traktatem Ad Orosium contra

Priscillianistas et Origenistas. Z Afryki Orosius uda si
do Palestyny do w. Hieronima i razem z nim zwalcza
bdy pelagjaskie. Wtedy napisa Liber apologeti-
cus contra Pelagium de arbitrii libertate.
Wkrótce powróci do w. Augustyna i wykoczy swoje naj-

gówniejsze dzieo Historiarum adversum paga-
nos libri septem. Czas i miejsce mierci jego nie-

znane. Ostatnia praca, przedsiwzita na danie Augu-
styna, miaa by uzupenieniem dziea De civitate Dei

i wykaza, e ludzko w czasach przed-Chrystusowych

jeszcze wikszemi klskami bywaa nawiedzan, e przeto

spustoszenia, powodowane wdrówkami narodów, nie s wcale

skutkiem rozszerzenia si chrystjanizmu i zagady kultu

pogaskiego. Orosius daje szkic dziejów od Adama a
do r. 417 po Chr. Cz kocow od r. 378 opracowa samo-

dzielnie. W redniowieczu dzieo jego miao wielk po-

wag.
6. Aureljusz Prudencjusz, rodem z Hiszpanji, m wy-

ksztacony i biegy prawnik, piastowa wysokie urzdy
pastwowe

;
pod koniec ycia usun si od wiata i odda

si bogomylnoci. Umar w ojczynie ok. r. 410. Jest on

najznakomitszym starochrzecijaskim aciskim poet. Za-

leca go pikno wiersza, obrazowo jzyka, gbokie
uczucie, gorca wiara i miujce serce. Pod koniec ycia

ogosi zbiór swych poezyj w siedmiu ksigach. Najbardziej

liryczny charakter maj kBigi pierwsza i szósta, i one mu
te zjednay saw poetyck. W hymnach pierwszej
wielbi Boga w rozmaitych porach dnia, tygodnia i roku,

w hymnach szóstej sawi mczenników hiszpaskich

i rzymskich. Wysokiej take wartoci s nalece do po-

wyszego zbioru, uoone w heksametrach libri duo
Wymów* IwlU. ^ 6
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Contra Symmachum, który jako przedstawiciel po-

gaskiego stronnictwa w rzymskim senacie domaga si po-

nownego ustawienia na Kapitolu posgu bogini Wiktorji.

Inna wreszcie z ksig p. t. Psych omachia jest penym
ycia, pierwszym na Zachodzie alegorycznym poematem,

przedstawiajcym walk o dusz pomidzy chrzecijaskie-

mi cnotami i pogaskiemi wystpkami. Wywar on wielki

wpyw na cae redniowiecze i jego symbolik. Z ostat-

niego hymnu pierwszej ksigi (Hymnus Epiphaniae) wy-

krojone zostay nastpujce w Brewjarzu rzymskim: Audit

tyrannus anxius, Salrete flores martyrum, O sola magna-

rum urbium.

7. w. Paulin pochodzi z Bordeaux z bogatej, sena-

torskiej rodziny, piastowa wysokie urzdy, lecz wkrótce

po przyjciu chrztu w. r. 391 i po stracie jedynego syna

przeniós si do Nola w Kampanji, gdzie przy grobie w.
Feliksa prowadzi bogobojny ywot. W r. 409 zosta bisku-

pem nolaskim i odznaczy si na tem stanowisku nad-

zwyczajnemi cnotami, zwaszcza bohatersk mioci bli-

nich. Umar 431 r. Paulin jest autorem 35 utworów poe-

tyckich, pomidzy któremi najpierwsze miejsce zajmuj
dwa listy do dawnego nauczyciela Auzonjusza, poganina.

S one odpowiedzi na poetyckie równie wezwanie do

porzucenia chrzecijaskiej ascezy. Nadto 13 Car min a

natalitia sawi w. Feliksa, patrona Noli. W poematach

swoich Paulin nie dorównywa Prudencjuszowi pod wzgl-
dem talentu, jest prostszy i spokojniejszy, lecz zato po-

siada wicej dobrego smaku i estetycznego wyrobienia.

Mniej wartociowe s jego Tsty (51), z których 13 wystoso-

wa do swego dawnego i serdecznego przyjaciela, historyka

Sulpicjusza Sewera.

8. Caelius Sedulius, kapan, o którego yciu zbyt szczu-

pe posiadamy wiadomoci, napisa w piciu ksigach
Paschale carmen: w pierwszej, sucej za wstp
opiewa cuda St. T., w nastpnych cudowne sprawy Chry-

stusowe, najbardziej wedug Ewangelji w. Mateusza. Poe-

mat peen jest pobonych rozmyla, a sposób wykadu
alegoryczno-mistyczny. Carmen paschale miao w rednio-
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wieczu nadzwyczajn wzito, dziki kocielnemu ducho-

wi, wspomnianym waciwociom egzegezy, oraz prostocie

i penemu ycia jzykowi. S jeszcze dwie inne pieni

tego autora; fragmenty z drugiej weszy do Brewjarza

rzymskiego, mianowicie hymny A solis ortus cardine
(na Boe Narodzenie) i Crudelis Herodes Deum
(Na Trzy Króle).

9. Kasjan (Joannes Cassianus), rodem ze Scytji tj.

z Dobrudy, zakonne wyrobienie otrzyma w klasztorze

betleemskim, a nastpnie w klasztorach Egiptu. Wywi-
cony w Konstantynopolu na diakona przez w. Jana Chry-

zostoma, nieco póniej w imieniu kleru tego miasta wysa-
ny by do Rzymu w sprawie niesusznie wygnanego wiel-

kiego Nauczyciela Kocioa. Tu otrzyma wicenie kapa-
skie, a w dziesi lat potem (415 r.) zaoy w Marsylji dwa
klasztory, mski i eski, i swoj dziaalnoci bardzo si
przyczyni do rozszerzenia ycia zakonnego w Galji i Hisz-

panji. Umar ok. r. 435, czczony jako wity. — Na skutek

zachty pewnego biskupa, celem pouczenia i zbudowania
zakonników, napisa dwa obszerne, wzajemnie si uzupe-
niajce dziea: pierwsze, De institutis coenobiorum
et deocto principalium v i t i o r u m remediis
libr i XII, podaje naprzófl urzdzenie i reguy klasztorów

Palestyny i Egiptu, nastpnie omawia gówne choroby y-
cia klasztornego: niewstrzerailiwo w jedzeniu, zmyso-
wo, chciwo, gniew, smutek, gnuno, próno i pych.
Drugie, Collationes XXIV, przytacza rozmowy, jakie

autor i jego przyjaciel Germanus prowadzili z anachoreta-

mi egipskimi. Pierwsze poucza bardziej o zewntrznem za-

chowaniu si, drugie — o wewntrznem. Oba z powodu
wybornej treci i popularnego tonu nader byy cenione

w rednich wiekach i suyy za podrczniki do ycia
klasztornego. Autor tu i owdzie (zwaszcza w Collatio XIII)

wypowiedzia swoje semipelagjaskie pogldy, bdzi atoli

w dobrej wierze; broni te nauki katolickiej w innem, na-

piianem przez si w 7 ksigach dogmatycznem dziele De
incarnatione Domini contra Nestorium. — Jan
Kassjan, O ywocie i wiczeniach ludzi wiat opuszczaj-
cych, ksig XII. Collaciy Ojców witych XXIV, z aci-

16*
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skiego na polskie przeoone. W Krakowie, w druk.

A. Piotrkowczyka 1604.

10. w. Wincenty z Lerin. Nadzwyczajnem uznaniem
cieszyo si mae pisemko kapana Wincentego z klasztoru

Lerinum, u brzegów poudniowej Francji. Uoy on w r. 434

dwa Commonitoria, które wedug jego wasnego wy-

raenia miay dopomóc sabej pamici autora i stawia
mu przed oczy nauk Ojców witych. Ksiga pierwsza

podaje znaki, zapomoc których mona odróni prawdzi-

w katolick wiar od nowoci heretyckich. Ksiga druga
miaa stwierdzi podane kryterja na konkretnym przyka-
dzie z bardzo wieej przeszoci, na potpionym przez

sobór efeski »przed niespena dwoma laty« nestorjanizmie.

Ta druga ksiga zagina, lecz dochowa si spis rzeczy

obu ksiek. Rzecz, napisana jzykiem prostym, jasnym
i dosy poprawnym, jest najtrafniejszem wyraeniem nauki

o podaniu kocielnem: Magnopere curandum est ut id te-

neamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus cre-

ditum est; hoc est etenim vere propricque catholicum (c. 3) —
»bardzo naley si stara, abymy trzymali si tego, w co

wszdzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli, to jest bo-

wiem prawdziwie i waciwie katolickie^ x
) — Podobnie

trafnie wyrazi si autor o postpie w rozwoju dogmatów
kocielnych: Crescat igitur oportet et multum vehementer-

que proficiat tam 6ingulorum, quam omnium, tam unius

hominis quam totius Ecclesiae, aetatum ac saeculorum gra-

dibus intelligentia, scientia, sapientia, sed in suo dumtaxat

genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu eademque
sententia (c. 28) — »potrzeba wic, aeby rosy, a wiele i usil-

nie postpoway, tak szczególnych jako i wszystkich, tak

jednego czowieka jako i caego Kocioa, lat i wieków

stopniami: rozum, umiejtno, mdro, ale jedynie tylko

w swoim rodzaju, to jest w teje samej wierze, w teme
rozumieniu i w teme zdaniu. 2

)
— Trafno postawionych

zasad nie ustrzega wszake autora, i w niektórych miej-

scach swego dzieka wypowiedzia si po semipelagjasku. —

*) Homiletyka tom II, str. 574.

-) Homiletyka t. 7, str. 532.
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Polski przekad Commonitorium zamiecia Homiletyka
w tomach II-YIIL

11. w. Eucherjusz, biskup lioski, um. ok. 450 r., napisa
pomidzy in. pikn Paraenesis ad Yalerianum
cognatum, de contemptu mundi, i dzieko De laude
eremi, o szczciu ycia ukrytego i bogomylnego. Pierwsze

w przekadzie polskim wydrukowa Pam. rei. mor. w tomie IX.

Ma wiele piknych myli, styl ywy i kwiecisty.

12 Walerjan z Cemela, biskup tego miasta (w Galji

poudniowej, niedaleko Nizzy), um. r. 460; zostawi okoo
20 homilij treci przewanie ascetycznej.

13. w. Prosper z Akwitanji, wielki zwolennik w. Au-

gustyna i gorliwy obroca nauki katolickiej przeciwko semi.

pelagjanom, pracowa póniej w kancelarji w. Leona
Wielkiego i jest autorem listów, wysyanych imieniem tego

papiea; umar 463 r. Pozostawi duo pism proz i wierszem,

pom. in. 1000-wierszowy poemat De ingratis; rozumia
przez owych niewdzicznych— semipelagjanów, jako prze-

ciwników aski Boej. Brat równie w obron przeciwko

nim wielkiego Nauczyciela Kocioa i napisa Pro Augu-
stino responsiones ad capitula obiectionum
Vincen tia narum (prawdopodobnie przeciw Wiucentemu
z Lerinum), oraz De gratia Dei et libero arbitrio
contra Collatorem t. j. przeciw Kasjaaowi. Z innych prac

jego godnym zaznaczenia jest Liber sententiarum ex
operibus S.Augustini delib atarum, rodzaj summy
teologji augustjaskiej, zebranej w 392 sentencjach z naj-

rozmaitszych pism biskupa Hippony. Prosper, podobnie

jak Augustyn, jest zwolennikiem zdania o przeznaczeniu

okrelonej liczby ludzi, ant praevisa merita, do ywota
wiekuistego; natomiast odrzucenie przypisuje wycznie
uprzedniemu przejrzeniu Boemu ludzkich przewinie (post

praevi8a demerita).

* 14. w. Maksym, biskup Turynu, um. 465 r. Znamy jego

230 kaza i homilij, oraz 5 traktatów. S to w czci
improwizacje, przewanie krótkie, bardzo pouczajce, prak-

tyczne, napisane z uczuciem, nie bez wykwintnoci i siy

wyraenia.
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ROZDZIA X.

Schyek epoki patrystycznej. — 1. Ojcowie

i pisarze kocielni Wschodu.

Od poowy V wieku teologja grecka chyli si do upadku.

Dogmatyczne spory id na usug polityki, intereB naukowy
zamiera, twórczo literacka ganie. Zaczyna si okres

wypisów i zbierania tego, co wytworzyy czasy dawniejsze;

powstaj t. zw. kateny i florilegja, nowe opracowania starych

homilij, komentarze na dziea istniejce. Raz po raz tylko

trafiaj si wybitne talenty, wysze ponad wspóczesno^
zwaszcza pomidzy obrocami prawowiernoci przeciwko

bdnowierstwu, a równie i w dziedzinie dziejopisarstwa.

Najbardziej ywotn jest poezja kocielna Wschodu: wspa-

niae, poniekd nawet niezrównane hymny maj pokan
liczb przedstawicieli. Ponad wszystkimi pisarzami góruje

w. Jan Damasceski, przypominajc jako prozaik i poeU
zote dni wieku czwartego. Rycho jednak po jego mierci

pod ciosami mahometanizmu dziaalno umysowa grecka

drtwieje nieomal cakowicie.

Upadek umiejtnoci kocielnej daje si równie od-

czuwa i na Zachodzie, sia twórcza sabnie, a literackie

wysiki ograniczaj si do praktycznego zuytkowania do-

robku minionych stuleci. Kultura rzymska wtleje pod

naporem zalewajcych Europ barbarzyców, którzy jednak

okazuj si podatnymi na wpywy umysowej potgi i pod-

daj si Kocioowi jako swemu nauczycielowi i wychowawcy.

Zetknicie z ludami germaskiemi wskazao umiejtnoci

kocielnej nowe cele i w pewnym stopniu — przyczynio si

do jej oywienia. Prócz semipelagjanizmu, majcego i w tym

okresie wybitnych przedstawicieli w poudniowej Galji,

prawie wszystkie nowe ludy przyniosy ze sob chrystjanizm

arjaskL Doprowadzi je do Kocioa katolickiego Dyo
zadaniem wybranych przez Opatrzno mów. Prócz tego

i dla czasów przyszych umysowo Zachodu pooya
niemae zasugi przez troskliwe zachowanie germaskiemu
i romaskiemu wiatu skarbów literatury rzymskiej i przez

to umoebnia budow przyszej cywilizacji. — Charakter
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pism dogmatycznych tego okresu na Zachodzie jest prze-

wanie polemiczny. Mamy sporo prac, zwalczajcych semi-

pelagjanizm, arjanizm i ówczesne wielkie herezje Wschodu;
zwaszcza edykt cesarza Justynjana, potpiajcy t. zw. trzy

rozdziay, wzbudzi! wielu przeciwników. W pimiennictwie

egzegetycznem wykad alegoryczno-mistyczny przybiera

coraz bardziej cech wycznoci. Na polu dziejopisarstwa

jest czynnym cay szereg kronikarzy, z których kady
nastpny przepisuje poprzedników i prowadzi rzecz w dal-

szym cigu. Jedni ogarniaj cao dziejów kocielnych

(Kasjodor), inni pisz specjalne dziea dotyczce Gotów,

Franków i t. d. Praktyczna teologja ma take licznych

przedstawicieli, a palm pierwszestwa pomidzy nimi trzyma

sw. Grzegorz Wielki. Wreszcie i poezja religijna moe si
wykaza pewn iloci utworów dydaktycznych, oraz hymnów
niekiedy wysokiej wartoci.

1. Pseudo Dionizy areopagita.

Pod imieniem Dionizjusza areopagity, ucznia w. Pawa
apostola, dochoway si do naszych czasów cztery obszerne

traktaty i dziesi, przewanie bardzo krótkich listów,

pomidzy niemi jeden do biskupa Polikarpa, jeden do Tytusa

i jeden do teologa Jana. Treci wikszoci listów jest

odpowied na dogmatyczne pytania, lub te wskazówki

i upomnienia, dotyczce cnót chrzecijaskich, stosunku do

niewiernych i t. d. Cztery wiksze traktaty autor powici
wspólkapanowi Tymoteuszowi. Traktat De divinis
n o m i n i b u s (rsp 1

. 9-s««iv ovojw£tc«>v) omawia zachodzce w pimie
w. imiona Boskie i tym sposobem wywietla istot i przy-

mioty Boga. De mystica theologia (rcspi porurij

#soXopa;) rozwodzi si nad niepojtoci i niewysowionoci
istoty Boej. De caelesti hierarchia (irspl -ryj q&paviac

Lepap^iac) podaje porzdek stopni duchów niebieskich i roz-

rónia pomidzy niemi trzy hierarchje: serafini, cherubini

i trony; pastwa, moce i zwierzchnoci; ksistwa, archa-

nioowie i anioowie. De ecclesiastica hierarchia
(wepi T-7,; zy.yj.r^:^-':/.-?^ •.zyj.y/yj.z) przedstawia Koció na ziemi

jako odbicie hierachji niebieskiej; podobne trzy triady

zachodz i tu w wiceniach (chrzest, Eucharystja, bierzmo-
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wanie), w powicajcych (biskup, kapan, diakon) i powi-
canych (maisi, wierni, katechumeni). Czyni take wzmianki
autor o innych swoich dawniejszych pismach, s one atoli

niejasne i sprzeczne, a przytem dotd na aden lad owych
pism nie natrafiono. — Sam autor nazywa siebie Dionizym
i chce niewtpliwie uchodzi za areopagit Dionizego, na-

wróconego przez Apostola narodów, i pierwszego biskupa
Aten. Wskazuje na w. Pawa jako swego nauczyciela

i adresuje swe prace i listy do jego uczniów. Cakowity
napis dziesitego listu brzmi: »Do teologa Jana, apostoa
i ewangelisty, w jego wygnaniu na wyspie Patmos.* Twierdzi,

i by w Heljopolis wiadkiem >zamienia soca w krzyu
przynoszcym zbawieniec t. j. zamienia, którjB miao miejsce

przy mierci Zbawiciela; e w towarzystwie wielu braci

przedsiwzi podró »celem ujrzenia ciaa, które dao ycie
i poczo Boga,< t. j. prawdopodobnie, e by obecny przy
zgonie Bogarodzicy i e tam znaleli si wraz z nim >take
brat Boga Jakób i Piotr, najwybitniejszy i najstarszy szczyt

teologów* Na podstawie tych i tym podobnych wyrae
ju pisarze 6. wieku daj twórcy powyszych pism tytuy
areopagity, ucznia apostolskiego i t. p. Pisma owe po raz

pierwszy byy wspomniane przez Andrzeja z Cezarei ok.

520 r., potem na rozprawie z monofizytami w Konstantyno-

polu ok. 532 r., przyczem katolicy zakwestionowali ich auten-

tyczno. Pomimo tego wkrótce i u tych ostatnich znalazy
wielkie uznanie. Cae redniowiecze autorstwo areopagity

poczytywao za niewtpliwe. Przetumaczone na jzyk
aciski przez Jana Erigen, wywary wielki wpyw na
umiejtno kocieln Zachodu. Mistycy i scholastycy,

asceci i egzegeci uznawali je za drogowskazy w swych
dociekaniach teologicznych. Dopiero gdy z kocem rednio-

wiecza obudzia si krytyka historyczna, podano w wtpli-

wo autorstwo Dionizjusza areopagity. Rozgorza na tem

tle spór dugotrway, który dotrwa do naszych nieomal

czasów. Dopiero najnowsze badania stwierdziy ostatecznie,

e powstanie pomienionych pism naznaczy mona na czas

ok. r. 500. Autor jest obeznany z dzieami neoplatonika

Proklusa (411—485j i robi z nich uytek, nawet ma cay
wyjtek z jego pracy De malorum subsistentia w swoim
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traktacie De diyinis nominibus (4, 18-34). Zna take zwy-

czaj piewania Credo we Mszy witej (De eccl. hier. 3, 2),

a wiadomo, e symbol wiary wprowadzili do liturgji mono-
fizyci dopiero 476 r. w Antjochji i od nich przejli wkrótce

ów zwyczaj katolicy. Zreszt pisma owe utrzymane s
w tonie pojednawczym i w swych chrystologicznych wywo-
dach zdradzaj takie niezdecydowanie i zagmatwanie, i
atwo zrozumie, dlaczego oba stronnictwa, katolickie i mo-
nofizyckie, nie widzc w nich wyranego bdu, przyzna-

way si do autora i na niego si powoyway. Ojczyzn
pseudo-Dionizego zdaje si by Syrja; twierdzi o sobie, e
by urodzony w pogastwie (De cael. hier. 9, 3); w kadym
razie zna w jego wykadzie nauki kocielnej i kocielnego

ycia wielorakie i gbokie reminiscencje neoplatoskie.

Z upodobaniem rozwija na wielu miejscach ide Jednoci
(sv), powstanie z niej wszystkich rzeczy i powrót do niej.

Nie jest on zreszt tak samodzielnym, jak mniemano przez

dugie czasy. Jego wielkie oczytanie umoebnio mu czer-

panie penemi rkoma z podania kocielnego, tylko e to

podanie mieni si u niego i byszczy osobliweroi barwami.

Pisze, zapoyczajc obficie z terminologji misterjów, jedno-

czenie atoli lubuje si w dowolnych neologizmach, w prze-

adowanej budowie zda, jednem sowem w umylnej
sztucznoci i zaciemnieniu jzyka.

2. Sw. Jan Damasceski.

Pochodzi ze znakomitej rodziny, która w Damaszku
za czasu kalifów wybitne miaa znaczenie. Ojciec jego wy-

soki piastowa urzd, póniej przez syna odziedziczony.

Jan, noszcy take arabskie imi Mansur, wspólnie z przy-

branym bratem Kosm otrzyma wyksztacenie od Komy,
sycylijskiego zakonnika, wykupionego z niewoli sarace-

skiej. (3 w Kosma starszy mia by mem bardzo biegym
w naukach i wieckich, i teologicznych. Jak dugo znako-

mity jego ucze sprawowa swój urzd i kiedy go porzuci, nie

wiemy z pewnoci. Okoo r. 726 Jan chwyta za pióro,

aby broni czci obrazów, którym cesarz Leon Izauryjczyk

i syn jego Konstanty Kopronim zacit wypowiedzieli

walk. Póniej obaj z bratem wstpili do klasztoru w.
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Saby niedaleko Jerozolimy. Patrjarcha jerozolimski Jan V
wywici go na kapana. Kosma zosta biskupem miasta

Majuma w Fenicji (743 r.), a Jan Damasceski reszt ycia
przepdzi na wiczeniach ascetycznych i naukowych
w swoim klasztorze. Obrazoburczy pseudosynod w Kon-

stantynopolu z roku 754 rzuci na kltw jako na here-

tyka przydajc, e ju Trójca Przen. usuna go z drogi,

wic musia przedtem ycie zakoczy. Siódmy powszechny
sobór w Nicei r. 787 wzi go w obron przeciwko powy-
szemu niesprawiedliwemu wyrokowi i obsypa jego pami
wysokiemi pochwaami, jako najdzielniejszego bojownika

o cze obrazów. Otrzyma take przydomek chrysorroas,

zotopynny, za widoczn i w yciu jego i w nauce obfito
aski Boej.

W Janie Damasceskim Koció Wschodni raz jeszcze

ujrza odbicie dawnych Ojców i przedstawicieli nauki teo-

logicznej. Bya to ju ostatnia gwiazda, po której mia
nastpi mrok umysowej dziaalnoci. Wkrótce po nim
przyszed Focjusz i odszczepiestwo. Jan przedewszystkiem

jest zbieraczem i w dogmatyce i w ascetyce, tak na polu

egzegetycznem jak historycznem. Musiaa wówczas przez

cay Wschód przebiegn wiadomo, e okres rozkwitu

teologji dobieg do koca. Wic te ostatni teolog Wschodu
postawi sobie za zadanie zebra w zaokrglon cao
wszystko, co dotd ustaliy sobory, co wypowiedzieli wielcy

mowie przeszoci, jako wiadkowie nauki kocielnej.

Uczyni to zwaszcza w swem gtównem dogmatycznem
dziele, streszczajc w niem wszystko podanie Kocioa
Wschodniego. Po nim Wschód nie wyda ju podobnego
mu pisarza, a jego praca staa si klasycznym podrczni-

kiem dogmatyki u greków po dzie dzisiejszy. Podobnie
i w poezji liturgicznej osign niemierteln saw. Przy-

dajmy do tego wawrzyny za gorliw i skuteczn walk
przeciwko edyktom cesarza Leona Obrazoburcy, a wówczas
atwo moemy zrozumie wielkie znaczenie tego ma i za-

szczytne jego stanowisko jako ostatniej pieczci epoki pa-

trystycznej.

1) Pisma dogmatyczne. Najsawniejszem po-

midzy dzieami w. Jana jest ródo poznania (~y/vj
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fva>(jo);). Poprzedza je wstp filozoficzny, zazwyczaj nazy-

wany dialektyk, lecz zawierajcy gównie ontologj Ary-

stotelesow. Po nim idzie cz druga, szkic dziejów here-

zji, bdcy nieomal powtórzeniem Panarium w. Epifanju-

sza i innych póniejszych rzeczy w tym rodzaju, a dopiero

w ostatnich trzech rozdziaach stanowicy prac samodzieln.

Trzecia i ostatnia cz jest wykadem nauki wiary. W cza-

sach póniejszych aciski przekad tej trzeciej czci po-

dzielono na 3 ksigi: pierwsza mówi o Bogu; druga

o stworzeniu wogóle, o duchach, czowieku i Boskiej

opatrznoci; trzecia obszernie o tajemnicy Wcielenia; czwar-

ta, najmniej uporzdkowana, o uwielbieniu Boga Czowieka,

o chrzcie i Eucharystji, o czci witych i relikwij, o kano-

nie Ksig witych i o rzeczach ostatecznych. W ukadzie

swej dogmatyki Jan wzorowa si na zarysie nauki wiary

Teodoreta z Cyru. Znaczenie jego dziea polega na tern,

i odtwarza ono podanie greckiego Kocioa. Autor za-

pewnia, e zebra i przedstawi tylko to, czego uczyy
dawniejsze sobory i najbardziej wiarogodni Ojcowie,

a przedewszystkiem Grzegorz z Nazjanzu. Z wczeniej-

szych prac dogmatycznych Damascena zanotowa naley:
obszerny Symbol wiary (>.i(3sXXo<; Tcepi óp$ou <ppov^[«xToc)

uoony jeszcze w stolicy kalifów; rozpraw o Trójcy
w i te

j
(Trep! ~r

t
; dyiac tpiafoc) w pytaniach i odpowiedziach

z przydaniem waniejszych rzeczy z chrystologji; duszy
traktat o Trisag jonie (rapi toB TptaocYiou 5(j.vou), wykazu-

jcy, e trisagjon (wity Boe, wity mocny, wity nie-

miertelny, zmiuj si nad nami) nie odnosi si tylko do

Syna, lecz do caej Trójcy, e przeto monofizycki patrj ar-

ena Fullo niesusznie domaga si przydatku: który za

nas by ukrzyowany.
2) Pisma polemiczne. Treci ich s take

kwestje dogmatu. Tu nale: Djalog przeciwko ma-
nichejczykom (xatct Mavi£<xl<ov Bid&ofoc), mianowicie prze-

ciw paulicjanom, którzy od polowy 7 wieku coraz bardziej

szerz si na Wschodzie. Podobnej treci, lecz daleko

mniejsz rozmiarami jest Dysputa prawowiernego
z manichejczykiem (&iaXsci<; 'Ioiwou ópfroSdCou npóc Mav%aTov).

— Dysputa saracena i chrzecijanina {Sutiks £».c
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Eapaxyjvou jcai XpwtiavoO) ogranicza si gównie do obrony
Wcielenia i obalenia fatalizmu. Inne pisma zwalczaj ne-

storjanizm, monofizytyzm i monoteletyzm. Naczelne atoli

miejsce pomidzy pracami polemicznemi Damascena zaj-

muj trzy apologje czci obrazów (itpóc tooc ftutj&Atarrag

-a- y.-;[y.z eixóvac): pierwsza, napisan bya r. 726, nastpne
w kilka lat póniej. Wszelk cze obrazów Jan odnosi

do tego, kogo obrazy przedstawiaj. Rozrónia te do-

bitnie pomidzy czci nalen samemu tylko Bogu i czci
przysugujc take stworzeniom. Wykazuje pedagogiczn
donioso obrazów. Rzeczone apologje nale do naj-

lepszych w tym rodzaju.

3) Pisma ascetyczne: o witym pocie; o omiu
duchach zoci tj. o omiu grzechach gównych, ze szcze-

gólnem uwzgldnieniem ycia zakonnego; o cnotach i wy-

stpkach; Sacra Parallela (7rap<&Xi}Xa), — zbiór cytat z Bi-

blji i z Ojców, obfitoci przewyszajcy inne podobne.

Praca ta nie dochowaa si w pierwotnym ksztacie, lecz

w przeróbkach, uwzgldniajcych alfabetyczny porzdek
materji.

4) Pisma egzegetyczne i historyczne. W egze-

getyce Jan jest tylko kompilatorem, zuytkowujcym daw-
niejszych Ojców, przedewszystkiem Chryzostoma, niekiedy

Teodoreta i Cyryla aleksandryjskiego. W tym rodzaju

zostawi Komentarz na listy w. Pawa. Do kate-

gorji pism historycznych odnie naley drug cz gów-
nego dziea dogmatycznego, o czem powyej bya wzmianka.

Znan take i bardzo w csem redniowieczu dla swych
estetycznych zalet i moralnej tendencji czytywan ksik
by ywot Barlaama i Joazafa, opowiedziany y-
wym, obrazowym jzykiem; atoli rzecz ta nie ma adnego
historycznego podkadu i wysza nie z pod pióra Damasce-

na, lecz innego Jana, równie zakonnika tego samego
klasztoru w. Saby.

5) Homilje i hymny. Z 13 homilij, znanych pod

jego imieniem, trzy mowy Na zanicie N. Dziewicy
(tl- ttjv jtoijnjow) maj znaczenie dogmatyczne. Wszystkie

trzy wypowiedzia w. Jan w jednym dniu w uroczysto
Wniebowzicia N. Marji Panny. S one wiadectwem y-
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wego podania o wziciu Bogarodzicy z ciaem do nieba. —
Jest wreszcie Damascen wspólnie ze swym adoptowanym
bratem Kosm autorem greckich poezyj liturgicznych.

Treci ich przewanie s uroczystoci Paskie, odznaczaj
6i za gorcem uczucia i ozdobnoci; atoli sztuczno
formy przeszkadza niekiedy jasnoci wyrae. Obaj piewcy

mieli licznych komentatorów. W ostatnich czasach zaprze-

czono dawnemu twierdzeniu, e Jan Damasceski jest po-

nadto autorem t. zw. Oktoechosa, oficjalnego zbioru nie-

dzielnych hymnów Kocioa greckiego. *)

ROZDZIA XI.

1. Schyek epoki patrystycznej. — 2. Ojcowie

kocielni Zachodu.

1. w. Grzegorz Wielki.

Na progu redniowiecza stoi wzniosa posta papiea
Grzegorza I, jednego z najwikszych pomidzy nastpcami
w. Piotra. Urodzony ok. r. 540 w Rzymie i w modym
stosunkowo wieku dziki znakomitemu pochodzeniu, nauce

i rozsdkowi zaliczony w poczet senatorów, piastowa za-

razem godno pretora Wiecznego Miasta. Czujc si jednak

powoanym do suby Boej, wstpi 576 r. do zakonu be-

nedyktynów, któremu ju przedtem bardzo si zaleci zbu-

dowaniem w Sycylji szeciu klasztorów, a siódmego w Rzy-

mie. witobliwy ywot Grzegorza sprawi, e wywicony
na diakona, wkrótce przez papiea Pelagjusza II wysany
zosta do Konstantynopola, aby przy boku cesarskim czu.

wa nad sprawami Kocioa. Tu wielki na wszystkich wpyw
wywiera, a zwaszcza na tych, którzy mieli sposobno z nim

obcowa; pomidzy innymi Eutychjusza, patrjarch kon-

stantynopolitaskiego skoni do wyrzeczenia si bdów ory-

genistowskich, dotyczcych zmartwychwstania cia. Po powro-

cie do ojczyzny 585 roku sprawowa urzd opata nad

') W postylli mn. Wayka mamy kazanie w. Jana Damasc. O prze-

mienieniu chleba i wina w N. S , a w ywotach Ojców ks. Piskorskiego

(Kraków 1688) ywot w. Barlaama pustelnika i w. Jozafata króla Indji.
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brami swej reguy w klasztorze rzymskim, a nadto spe-

nia w interesie Kocioa posugi, do jakich go raz po raz

wzywa Pelagjusz II. Wreszcie w r. 590, po mierci po-

mienionego papiea obrany na Stolic rzymsk, po niejakim

oporze przyj ofiarowan sobie godno w warunkach nie-

zmiernie trudnych. Publiczne klski trapiy Italj, Wschód
stan ju nieomal na brzegu odszczepiestwa, cay wiat
cywilizowany zdawa si trz w posadach. Eaergiczno-

agodna rka Grzegorza zdoaa umierzy nawanice. Wielki

m, suga sug Boych, wszystkie siy ycia odda na
prac okoo dobra dusz; wpyw jego zna byo nawet na
najdalszych kracach ówczenie znanego wiata. Kusi si
o nawrócenie ydów, rozwin gorliw dziaalno celam

pozyskania Chrystusowi bawochwalców, pomidzy innymi
Anglja temu papieowi zawdzicza wiato Ewangelji. Pra-

cowa nad wykorzenieniem herezji i zespoleniem ludów
w jednoci wiary. Czuwa nad powszechnem zaprowadze-
niem cisej karnoci kocielnej, dba o unormowanie obrz-
dów liturgicznych i piewu kocielnego. Tylu pracami
i ustawiczn niemal chorob wyniszczony, przeniós si do
wiecznoci 604 r. Dla gbokiej nauki policzony pomidzy
pierwszorzdnych nauczycieli Kocioa, a dla cnót i saw-
nych czynów susznie wielkim nazwany zosta.

Najwymowniejszym pomnikiem ducha Grzegorzowego
i doskonaem odzwierciedleniem jego papieskiej dziaalnoci
jest Registrum epistolarum, zbiór urzdowych
listów. Wprawdzie oryginalny register zagin, doszy atoli

do nas trzy z niego wypisy, zawierajce razem 848 listów

z caego pontyfikatu Grzegorza. Jest ów zbiór wietnym
dowodem niewyczerpanej pieczy pasterskiej wielkiego ma,
jego gbokiej politycznej mdroci i talentu rzdzenia-

Najmniejszy szczegó nie uszed jego uwagi, a czujne oko
papiea sigao a do najdalszych zaktków ziemi. — Idea
pasterza, przeprowadzony praktycznie w listach, Grzegorz
teoretycznie rozwin w swem sawnem Liber regulae
pastoralis, powiconemu arcybiskupowi Janowi z Ra-
wenny, który czyni autorowi wyrzuty z powodu jego

ucieczki przy wyborze na Stolic Piotrowa. Grzegorz
usprawiedliwia przed nim swe postpowanie wykadem
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o wzniosoci i trudnooi urzdu duchownego. Pierwsza
cz mówi o warunkach do urzdu pasterskiego, druga
o yciu duszpasterza, trzecia — najobszerniejsza i najwa-
niejsza — o sposobie nauczania, czwarta i ostatnia — za-

mknita w jednym tylko rozdziale — zachca pasterza do
codziennego wnikania w siebie. Dzieo to miso nadzwy-
czajne uznanie. Dawniej przy konsekracji biskupów kon-

sekrator podawa je do rk konsekrowanemu razem ze

zbiorem kanonów, upominajc go, aby wedug owych regu
i sam y i innymi kierowa, co wiccy si przyrzeka
podczas aktu swego powicenia. — Podobnie wielk po-

czytnoci cieszyy si cztery ksigi Grzegorza p. t. Dia-
logi (de vita et miraculis patrum Italicorum et de aeter-

nitate animarum). Obarczony sprawami wieckiemi, papie
uda si' na samotno, aby w ciszy klasztornej myle
o zbawieniu swej duszy. Tam, w rozmowach z przyjacielem

modoci, diakonem Piotrem, wspomina wielu mów prze-

szoci, którzy zdaa od wiata dosigali szczytów udosko-

nalenia. Piotr nie zna ich ycia, przeto na jego prob Grze-

gorz opowiada mu o owych witobliwych cudotwórcach

italskich, znanych sobie czy osobicie, czy z podania wiaro-

godnych wiadków. W ksigach pierwszej i trzeciej mie-

szcz si ywoty pobonych mów, z maym wyjtkiem nie-

znanych skdind, ksiga druga powicona jest cudom
w. Benedykta z Nursji. W ksidze czwartej jest mowa
specjalnie o takich cudownych wydarzeniach, które stwier-

dzaj trwanie duszy po mierci. — Bardzo wydatn prac
w. papiea jest Expositio in librum Job sive
Moralium libri XXXV, obszerne dzieo, dedykowane
w. Leandrowi, arcybiskupowi Sewilli. Przedsiwzi sobie

autor wyoy pomienion ksig St. Test. w trojakiem

znaczeniu: historycznem, typicznem i moralnem. Wykad
historyczny jest dosy pobieny, daleko szerzej uwzgldni
rozumienie spekulatywne czyli kontemplatywne; natomiast

zastosowanie moralne uj tak obszernie i wszechstronnie,

i cao monaby nazwa repertorjum teologji moralnej. —
Homiliae 40in E v a n g e 1 i a stanowi cykl kaza na

perykopy ewangelijne roku kocielnego. Dwadziecia z tej

liczby byo przeze podyktowanych i w jego obecnoci
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przez notarjusza papieskiego odczytywanych wiernym, po-

zostae wypowiedzia sam Grzegorz. Materja do tej pracy,

jak zreszt i do innych pism swoich czerpa gównie ze

w. Augustyna. — Homiliae XXII in Ezechielem dziel
si take na dwie ksigi. Wszystkie owe kazania w. ma
cechuje ton serdeczny, ojcowski, jzyk prosty, lecz dobitny.

Teksty biblijne wykada alegorycznie. — Sw. Grzegorz
reformowa równie ltturgj i piew kocielny (Cantus Gre-

gorianus). Bardzo moebna, e t. zw. Sacramentarium
Gregorianum jest wanie rezultatem reformy dokonanej
przez tego papiea.

Wielko Grzegorza ley przedewszystkiem w prak-

tycznej dziedzinie kocielnego ycia i kocielnych rzdów.
I dziaalno jego literacka suy cakowicie praktycznym
celom. yje on w okresie wielkiej duchowej depresji, gdy
zaniky i wiey powiew, i twórczy polot, gdy ledwie udao
si utrzyma zdobycze wieków poprzednich. Mia do wal-

czenia nie z wykrtami bdnowierstwa, lecz z wyozerpaniem
wszelkiej ochoty do ycia, ze zwtpieniem zwycionych
i z ordynarn pych zwycizców; mia nietyle uczy, ile

raczej leczy, pomaga i ratowa. Nikt te lepiej od niego

nie wyrozumia zranionych serc ludzkich, nikt trafniej nie

zanalizowa ich saboci i potrzeb, nikt janiej i dobitniej

nie wskaza potrzebnych rodków leczniczych.

Dla kaznodziejów jest w. Grzegorz nietyle wzorem
wymowy, ile raczej bogat kopalni. Homiletyczne i mo-
ralne jego pisma nacechowane s takim duchem gorcej
wiary, pobonoci, zaparcia si wiata, mdroci i nama-
szczenia, tak dnoci ku zbudowaniu, e stanowi dla

kocielnego mówcy nader poyteczn lektur. Trzeba jednak
umie w nim szuka owego szlachetnego jdra rzeczy,

gdy zewntrzna powoka niezawsze jest pocigajc. Styl

jego niewykwintny, prosty, bez ozdób i wygadzenia, chocia
nie bez powagi i godnoci. Grzegorz usiuje by zrozumiaym
i wobeo tego nie cofa si nawet przed barbaryzmami i wy-
raeniami gminnemi. Tern wicej zato celuje si dykcji

i nawet piknoci obrazowania. Szkoda, e w wykadzie
Pisma w. alegoryczny element przewan gra u niego rol,

co zreszt da si wytumaczy z jednej strony smakiem,
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z drugiej za duchem pobonoci owego czasu. Wogóle,

jak ju wspomniano, waciwy kierunek pism w. Grzegorza

nie jest ani dogmatyczno-wykadowy, ani egzegetyczny,

lecz przedewszystkiem praktyczny i ascetyczny i pod tym
wzgldem jest on wyborny i obfity w wielkie skarby

piknych zda i myli.

Z prac w. Grzegorza w polskiem tumaczeniu posiadamy:

1) Wyjtki z homilji: na Trzy Króle, na Zesanie Ducha >w.,

na w. Andrzeja (w Przyjacielu chrz, prawdy, t. 5, 1837).

2) Homilja XXX na dzie zetania Ducha w. (w Homiletyce,

t 3. przerobi ks. M. Nassalski),

3) Homilja TUI na dzie Boego Narodzenia (Homiletyka,

t. 4, przeoy ks. J. K
)

4) Dialogi czyli rozmowy. Kraków 1

5

2 w. Izydor sewilski.

By modszym bratem w. Leandra, arcybiskupa Sewilli

i gonego apostoa Wizygotów, za jego wpywem nawró-

conych z arjanizmu do Kocioa (um. 600 r.
1

). O yciu
Izydora, który po mierci Leandra obj stolic sewilsk,

posiadamy dosy skpe wiadomoci. Ostatniem wikszem
wydarzeniem u schyku jego pasterzowania by czwarty synod
narodowy, odbyty 633 r. w Toledo, na którym prezydowa.
Posiada ju wówczas saw jako wielki uczony swego czasu

i jako odnowiciel ruchu naukowego w Hiszpanji. Umar
€36 r. (Jemy sjnod toledaski wielkie oddaje mu pochway
i nazywa go ozdob Kocioa. W samej rzeczy Izydor

opanowa wszystkie dziedziny ówczesnej umiejtnoci i na

polu twórczoci literackiej przecign wszystkich staro-

ytnych hiszpaskich pisarzy kocielnych. Postawi sobie

za zadanie szerzeniem nauki zapobiec zdziczeniu, jakie

towarzyszyy wdrówkom narodów, i swojem w tej mierze

usiowaniem zasuy na gorc wdziczno nie tylko hisz-

paskiej ojczyzny, jcz i caego Zachodu. By powoany
do zbierania skarbów rzymskiej umiejtnoci i do przeka-

zania ich nowemu wiatu. Jego pisma przez cae rednio-

wiecze wywieray niewymownie wielki wpyw na naukow

) Zostaa po nim mowa, miana pod koniec synodu narodowego w Toledo

5?9 r., p. L Homilia de triumpho Ecclesiae ob conversionem Gothorum.

Wymowa wiU. ' '
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i literack dziaalno Europy. Wprawdzie mao w nich

oryginalnoci. Izydor nie powica si badaniom, lecz usiuje

uj przekazany materjat naukowy. I jego oczytanie i jego

trud jako zbieracza, zwaszcza gdy si ma na uwadze ów-

czesne stosunki, prawdziwie obudzaj podziw. Dla wieków

nastpnych pisma jego, kryjce w sobie wycigi z caych
bibljotek, tern byy cenniejsze, e atwo zrozumiae dla

prostego i jasnego sposobu wyraania si. e niekiedy

zna w nich brak dobrego smaku, trudno si temu dziwi,

byo to bowiem ogóln cech zamierajcego czasu.

Najwikszem i jednoczenie olbrzymi majcy wpyw
dzieem Izydora sEtymologiae zwane inaczej Origines,

Ukoczy je na krótko przed mierci, a Braulio, biskup

Saragossy i przyjaciel autora, podzieli je na ksig dwa-

dziecia. Tworz one podrczn encyklopedj wszech nauk
i maj t osobliwo, e poszczególne w nich przedmioty

naukowe s wyprowadzone i wyjanione z przewanie do-

wolnej i cudacznej etymologji nazw owych przedmiotów-

Ta okoliczno bya przyczyn tytuu caego dziea. Tytuy
poszczególnych ksig s takie: 1. O gramatyce, 2 O retoryce

i dialektyce, 3. O czterech naukach matematycznych (aryt-

metyce, geomelrji, muzyce, astronomji), 4. O medycynie,

5. O prawach i czasach (z krótk kronik wiata do r. 627),

6. O ksigach i naboestwach kocielnych, 7. O Bogu,

anioach i o wiernych, 8. O kociele i rozmaitych sektach,

9. O jzykach, narodach, królestwach, wojskowoci, obywa-
telach i powinowactwach, 10. Alfabet pewnych wyrazów
(etymologje), 11. O czowieku i osobliwych zjawiskach,

12. O zwierztach, 13. O wiecie i jego czciach, 14. O ziemi

i jej czciach, 15. O budynkach i polach, 16. O kamieniach
i metalach, 17. O rzeczach rolnych, 18. O wojnie i zabawach,
19. O okrtach, budynkach i szatach, 20. O pokarmach,
narzdziach domowych i polaych. Jeeli nie cao, to

przynajmniej wiksza cz dziea skada si z mozaiki

rónych wycigów, pobranyoh bezporednio z bardzo wielu

pism dzisiaj w czci zaginionych. Pomimo tylu sabych
stron stanowio ono prawdziwie naukow kopalni dla

redniowiecza, a zwaszcza byo wzorem i najwaniejszem
ródem dla t. zw. glossarjów. — Niektóre inne prace Izydora,.
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ze wzgldu na swój rozkad i tendencj, stoj w bardzo

cisym zwizku z Etymologjami (Libri duo differentiarum,

Synonyma, De natura rerum, Chronicon; Historia de regibus

Gothorum, Wandalorum et Suevorum; De viris illustribus).

Dzia prac teologicznych w. Izydora jest take
obfity, mianowicie: De ortu et obitu patrum, qui in Scriptura

laudibus efferuntur (historja wybitnych osobistoci St.i N.

Testamentu), Allegoriae uaedam Sacrae Scripturae (o ale

gorycznem znaczeniu waniejszych osób biblijnej historji\

Liber numerorum, qui in sanctis scripturis occurrunt (o mi-

stycznem znaczeniu liczb Pisma w.)s Myticorum exposi-

tiones sacramentorum seu uaestiones in y^tus testamentum;

De veteri et novo testamento quaestiones i in. Na osobn
wzmiank zasuguj: Libri tres sen te n ti a r u m ; s to

zdania powag kocielnych, zwaszcza w. Grzegorza W,
zebrane w jeden podrcznik dogmatyki i moralnoci; De
ecclesi as ticis officiis, 2 ksigi, z których pierwsza

mówi o subie Boej (de origine officiorum), druga o du-

chowiestwie (de origine ministrorum). Wreszcie objawem
pieczy Izydora o podniesienie ycia zakonnego, które uwaa
za kolebk i schronisko studjów naukowych, jest jego

Regua monaohorum.

ROZDZIA XII.

Inni Ojcowie i pisarze kocielni na schyku

epoki patrystycznej.

Greccy: 1. Leoncjusz z Bizancjum, najwikszy teolog

Kocioa greckiego w pierwszej poowie VI wieku i gówny
przewódca katolików w walce z monofizytami. Umar ok.

543 r. W filozofji opiera si na Arystotelesie, w teologji

przewanie na w. Cyrylu aleksandryjskim. Gownem jego

dzieem s Trzy ksigi przeciwko nestor janom
i eutych janom (X<Syoi y *cct& Ne<jTopiavó)v jcal EuTU£iavioT<3v),

2. w. Sofronjusz rodem z Damaszku, zakonnik

klasztoru w. Teodozego pod Jerozolim, nastpnie od r. 634

patrjarcha jerozolimski, um. 638. By jednym z najdziel-

17*
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niejszych przeciwników monoteletyzmu. Pierwszym jego

czynem patrjarszym byo pismo synodalne, w którem
obszernie i gruntownie uzasadnia nauk o dwojakiej woli

i dwojakiem dziaaniu w Chrystusie. Wielkie dzieo, poda-

jce w dwóch ksigach 600 wiadectw staroytnych pisarzy

o dioteletyzmie, zagino. Przechowao si natomiast

dziesi kaza na uroczystoci kocielne, bogatych
w tre dogmatyczn i celujcych pod wzgldem kraso-

mówczym. Najwybitniejsze pomidzy niemi jest na Zwia-

stowanie N. M. Panny. Zasyn take jako poeta, jeit

bowiem autorem 2 3 anakreonckich ód ('Av(xxpeovTee«):

s to rozmylania uczonego dogmatyka na uroczystoci

kocielne i byy przeznaczone tylko dla wybraszego koa
czytelników. Wreszcie z pod pióra w. Sofronjusza wyszy
prace biograficzne, mianowicie opis ycia, mczestwa
i cudów witych Cyrusa i Jana z czasów Dioklecjana,

powszechnie czczonych w Aleksandrji i caym Egipcie;

ycie w. Marji Egipcjanki, naprzód aleksandryjskiej jawno-
grzesznicy, a po nawróceniu w Jerozolimie, przez lat 48

pokutnicy za Jordanem.
3. w. Maksym Wyznawca, rodem z Konstan-

tynopola, opat klasztoru w Chryzopolis (Skutari), jeden

z najwikszych mylicieli greckich i najgorliwszych bojo-

wników za prawd katolick przeciw monoteletyzmowi, za

co Konstan8 II skaza go na wygnanie r. 655. Po latach

siedmiu odwoany wraz z dwoma towarzyszami i stawiony

przed pseudo8ynodem, gdy si nie da zachwia w wierze,

poniós okrutn kar biczowania, obcicia prawej rki
i wyrwania jzyka. Zesany ponownie umar 662 r. Pomimo
czynnego ycia w. Maksym zostawi spor liczb pism, ju
od pocztku bardzo wysoko cenionych tak na Wschodzie,
jak i na Zachodzie, i wiele czytywanych, chocia dosy
trudnych do zrozumienia i z powodu gbszej treci i z po-

wodu napuszonego stylu. Gówniejsze jego prace s: De
v a r i i s Scripturae sacrae quaestionibus ac
dubiis, zawiera 65 pyta i odpowiedzi na trudniejsze

miejsca Pisma w. Wykad przewanie alegoryczny; nie-

rzadko tekst biblijny suy mu jedynie za punkt wyjcia
dla teologiczno-mistycznych rozwaa. Scholia in opera
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S. Dionysii Areopagitae. Autor wysoko szacowa
pisma pseudoareopagity i jego na nie komentarze gównie
si przyczyniy do zainteresowania niemi redniowiecza.
Opuscula theologica et polemica (zebrane razem
w Patrol, gr. Mign XCr, 9-286), cay szereg traktatów
przeciwko monofizytyzmowi i monoteletyzmowi. Liber
asceticus, dialog pomidzy pewnym opatem i modym
zakonnikiem o przedniejszych obowizkach ycia ducho-
wnego. — w. Maksym by pisarzem wszechstronnym.
Punktem rodkowym jego dogmatycznych docieka jest

zawsze Bóg-Czowiek. Sowo jest dla pierwsz przyczyn
i ostatecznym celem wszystkiego stworzenia. Dzieje wiata
maj do urzeczywistnienia dwojaki proces: wcielenie Boga,
od pocztku zaoone i historycznie w penoci czasów do-

konane, i ubóstwienie czowieka, we wcieleniu Boga rozpo-

czte i dce do przywrócenia obrazu Boego w ludziach

Jako nowy pierwiastek ycia i drugi Adam, Chrystus jest

koniecznie prawdziwym Bogiem i doskonaym czowiekiem.
Rónica natur nie wymaga rozdzielenia osoby i jedno
osoby nie wymaga pomieszania natur. Zato cao obu
natur koniecznie wymaga dwojakiej woli i dwojakiego
dziaania. Lecz tylko chcenie jako takie, czyli wadza
chcenia jest rzecz natury; za chcenie tak lub owak, czyli

zdecydowanie si woli (wola gnomiczna) jest rzecz osoby.

Zatem wcielone Sowo jako czowiek miao wadz chcenia,

która jednak bya poruszan i ksztatowan przez Jego
bosk wol(De operationibus et voluntatibus, patr. gr. XCI, 48).

aciscy: 4. Salwjan, rodem z okolic Kolonji, czo-
wiek onaty, potem kapan i zakonnik klasztoru Lerin,

oitatnio w Marsylji, gdzie umar po roku 480 jako bardzo
podeszy w latach starzec. Nazwany jest Jeremjaszem swego
czasu, poniewa z wielk si uczucia biada nad klskami
swego wieku. Pozostawi liczne pisma, z których dwa tylko

si dochoway, mianowicie Adversus avaritiam i De
praesenti iudicio, oprócz dziewiciu listów. Pierwsze,

zatytuowane w rkopisach: Ad ecclesiam, wyda pod
pseudonimem Tymoteusza. Domaga si w niem, aby chrze-

cijanin, a zwaszcza duchowny, obdarza Koció jamunami
i darowiznami, a przy mierci czyni go swoim dziedzicem,
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a to dlatego, e w raku Kocioa zoona jest publiczna

piecza nad ubogimi i e pauperyzm przybra zatrwaajce
rozmiary. Drugie dzieo, powicone biskupowi Salonjuszowi

z Genewy, nosi w rkopisach tytu De gubernatione
Dei i jest podzielone na osiem ksig. Mia tu autor na

celu obroni Opatrzno Bosk nad wiatem, zachwian
w umysach ludzkich szeregiem strasznych klsk, spowodo-

wanych najciami barbarzyców, i odpowiedzie na pytanie,

jak móg Pan Bóg dopuci, aeby rzymianie t. j. katolicy

tak byli przez nich zdeptani. Prawie cae rzymsko chrze-

cijaskie spoeczestwo (tak wywodzi SalwjaD) jest tylko

jedn kau wystpków i barbarzycy, tak poganie, jak

heretycy, stoj moralnie daleko wyej od rzymian; jedyna

zaleta ostatnich, posiadanie prawdziwej katolickiej wiary,

tylko powiksza ich win. Upadek pastwa rzymskiego

jest zasuonym wyrokiem Boym i uderzajcym dowodem
prawdy Boskich rzdów nad wiatem. Oba pomienione

pisma s znakomitem malowidem czasu, a w szczególnoci

drugie — pierwszorzdnem ródem do dziejów kultury.

Jzyk pynny i poprawny, oraz krasomówczy polot przy-

pominaj Laktancjusza, mczy natomiast zbytnia rozwleko
opowiadania.

5. w. Eunodjusz, biskup Padwy, um. 521r. Zostawi:

siedem mów okolicznociowych, paraenesis didascalica

i ywot w. Epifanjusza, biskupa Pawji. Jzyk tego Ojca

staranny, lecz niekiedy wyszukany i przyciemny.

6 Boecjusz (Boethius), potomek staroytnego, od-

dawna chrzecijaskiego rodu Anicjuszów, ur. ok. 480 r.

w Rzymie, otrzyma wietne wyksztacenie i dla swej wy-

jtkowej uczonoci, zarówno jak i dla osobistych przymio-

tów zyska sobie wysokie powaanie u Teodoryka, króla

Ostgotów. W r. 510 otrzyma godno konsula. Póniej
atoli zausznicy królewscy rzucili na podejrzenie, jakoby

mia si znosi z cesarzem wschodnio-rzymskim Justynem.

Wtrcony do wizienia, duszy czas w niem zostawa, po-

czer sualczy senat skaza go na mier. Wyrok wykonano
ok. 525 r. — Boecjusz postawi sobie za cel ycia prze-

tumaczy i wykomentowa wszystkie dziea Arystotelesa

i wszystkie dialogi Platona, oraz wykaza zgod obu
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systemów w wielu gównych punktach; atoli zamiar swój

urzeczywistni tylko w maej czci. Mianowicie da nam
przekady i niektórych pism Stagiryty i greckich na nie

komentarzy, a nadto sporo komentarzy wasnych, bardzo

przystpnie opracowanych. W wizieniu napisa sawne
s woje dzieo De consolatione philosophiae w piciu
ksigach. Wykazuje w nich, e bogactwo, godnoci i wa-
dza s rzeczami bezwartociowemi, e dza sawy jest

gupstwem, e prawdziwe szczcie zoone jest we wntrzu
czowieka. Bóg jest celem wszystkich rzeczy, wszystko do
Niego dy i On wszystko kieruje ku najlepszemu. Opa-
trzno Boa prowadzi dobrych tajemniczemi drogami ku
prawdziwemu szczciu, podczas gdy szczcie zych jest

tylko uud i skoczy si kar pomiertn. Zmienne losy

zewntrzne przeznacza Pan Bóg czowiekowi na podobie-
stwo lekarza stosownie do potrzeb jego duszy. W ostatniej

ksidze autor wyjania istot t. zw. przypadków i zgodno
ludzkiej wolnoci z uprzedni wiedz Pana Boga, Cao
koczy upomnieniem do unikania wystpku i pielgnowania
cnoty. Dzieo to jest uoone bardzo kunsztownie

;
poprawny

i wykwintny jzyk, forma dialogiczna (pomidzy autorem
i filozofj w postaci matrony), pena ycia i urozmaicenia,

proza przeplatana wierszami, wykad rzeozy atwy —
wszystko to stawia prac Boecjusza wysoko. Jego system

to elektycyzm, zabarwiony neoplatonizmem. Nic w niej

zreszt nie ma specyficznie chrzecijaskiego. Atoli przej-

rzysty chrzecijaski wiatopogld, czysto etycznych zasad,

pewno i ciepo w ich przedstawieniu zdradzaj gboko
wierzcego chrzecijanina. — Z prac teologicznych
Boecjusza pozostao pi traktatów, w których usiowa
tre nauki kocielnej wla w cile naukow form, prawdy
wiary uj dialektycznie. Pierwszy, De sancta Trini-
tate omawia jedno Istoty i troisto Osób Boskich ; drugi

tumaczy stosunek trzech Osób do Istoty Bóstwa. Pozostae
daj wykad innych gównych dogmatów chrzecijaskich
i zwalczaj nestorjanizm oraz monofizytyzm. — Boecjusz,

jak rzadko który pisarz, uniemiertelni si swojemi dzieami,

zwaszcza filozoficznemi; jego przekad i komentarz nalsa-

goge Porfirjusza przekazay wiatu logik arystotelesowsk
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i przez to day redniowieczu formaln podstaw dobudowy
scholastyki. Traktaty teologiczne miay licznych komen-
tatorów. Najwikszym atoli wpywem i poczytnoci cieszyo

si De consolatione philosophiae, po wielokro przekadane
na inne jzyki i objaniane przez mnóstwo uczonych a do
pocztku XVI stulecia

7. w. Fulgencjusz, pochodzi ze znakomitej afry-

kaskiej rodziny (ur. 468 r.) i otrzyma bardzo staranne

wychowanie. Pod wpywem pism w. Augustyna powici
si yciu zakonnemu, sprawowa urzd opata klasztoru,

wreszcie zosta biskupem nadmorskiego miasteczka Ruepe
w ojczystej prowincji Byzacena. Byt wielkim wielbicielem

w. Augustyna i nalea do najuczegzych teologów swego
wieku, oraz do najgorliwszych obroców wiary przeciwko

arjanizmowi, zaco król Trasamund zesa go wraz z 60

przeszo innymi katolickimi biskupami na wygnanie do

Sardynji. Po mierci przeladowcy wróci do Ruspe i jeszcze

pasterzowa lat dziesi. Umar 533 r. — Przewana cz
licznych pism jego ma na celu zwalczanie arjanizmu i wy-

kad tajemnicy Wcielenia. Tu nale pom. in. Contra
A r i a n o s — odpowied na dziesi pyta, zadanych Fulgen-

cjuszowi przez Trasamunda; Ad Thrasamundum regem
Vandalorum 11. 3., obala w nich nowe arjaskiego króla

zarzuty. Ione pisma maj za przedmiot nauk o asce

i o przeznaczeniu, pom. in. Epistoa synodica i De
reritate praedestinationis et gratiae De i.

Stoi w nich zupenie na stanowisku stawnego biskupa

Hippony, tak i go z tego powodu nazwano >skróconym

Augustynem*. Zota ksieczka De fide sive de regua
verae fidei jest podrcznikiem caoksztatu dogmatyki.

Prócz tego w. Fulgencjusz zostawi kilka listów i kaza.
8. w. Cezarjusz by przez lat 40 metropolit

w Arles, w poudniowej Galji. Jeden to z najgorliwszych

pasterzy, który w nader trudnych okolicznociach, w czasie

zupenego spoecznego i religijnego zamtu, spowodowa-
nego napywem barbarzyców, rozwin nader obfit

w bogie owoce dziaalno, reformowa karno kocieln
i zasyn jako jeden z najwikszych kaznodziejów staro-

chrzecijaskiego Kocioa aciskiego. Przewodniczy na
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synodzie w Orange 529 r. i przyoy rki do ostatecznego

zwalczania semipelagjanizmu. Umar r. 543. — Z poród
rozmaitych pism, jakie po nim zostay, na pierwszem miejscu

stoj kazania na najrozmaitsze tematy. Rozsya je do
rónych miejsc Galji, Woch, Hiszpanji do uytku tamtej-

szych duszpasterzy. Krytycznego ich zbioru dotd niema
i wogóle trudno jest odróni autentyczne od nieauten-

tycznych. Te, które z pewnoci wyszy z pod jego pióra,

s proste w ukadzie, jasne i napisane wzgldnie czystym
jzykiem. Wiksza ich cz przeznaczona jest dla ludu,

odznaczaj si te porównaniami czerpanemi z natury

i ycia codziennego. Niewielka ilo kaza ma za przed-

miot zakonników i ycie zakonne.

9. K a s j o d o r, czyli jak go wspóczeni nazywali,

Senator, ur. w Kalabrji ok. r. 477, potomek staroytnej

i sawnej rodziny, by wysokim urzdnikiem przy Teodo-

ryku i jego nastpcach. W r. 540 porzuci dwór królewski

i uda si do dziedzicznych posiadoci, gdzie zaoy klasz-

tor Vivarium, do którego i sam take wstpi, aby reszt

ycia powici wiczeniom ascetycznym i nauce. Do tego

samego zobowiza regu swoich zakonników. Jego te
wpywom naley zawdziczy, e gdy wszystko naokoo
pogrone byo w barbarzystwie, klasztory stay si przy-

tukami nauki, przechowujcemi w swych murach i kla-

syczn i chrzecijask literatur i wyrabiajcemi kler na

piastunów kultury. Kasjodor umar ok. r. 570 w opinji

witoci. — Jest on realist i praktykiem w przeciwie-

stwie do wspóczesnego sobie Boecjusza, idealisty i teore-

tyka. Wszystkie jego prace literackie byy wywoane
zewntrznemi pobudkami i przewanie miay suy po-

trzebom swego czasu i otoczenia. Natomiast obadwaj ci

mowie celuj zarówno wielk uczonoci i pragnieniem

udostpnienia nauki szerokim koom i z tego powodu jak

Boecjusz, tak i Kasjodor zasuyli na niewygas wdzicz-

no nie tylko sobie wspóczesnych, lecz moe jeszcze bar-

dziej witajcego ju redniowieoza. — Najdawniejsz prac
Kasjodora jest Kronika, rozpoczynajca si od Adama,

a sigajca do r. 519. Jest ona nietyle historj, ile raczej

rejestrem konsulów, zestawionym ze starych kronik, i do-
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piero od r. 496 podajc osobiste wiadomoci autora. Da-

leko waniejszemi byy dzieje Gotów, De origine acti-

busque Getarum, w 12 ksigach, znane dzisiaj tylko

z niedonych wycigów. Due historyczne znaczenie maj
t. zw. Yariae (sc. epistolae) tj. zbiór reskryptów, nomina-

cyj i zarzdze wydawanych czy w imieniu królewskiem

czy autora.— Styl owych reskryptów by wzorem kancela-

ryjnego stylu w zaraniu rednich wieków. May traktat

De ani ma daje wyraz pragnieniu Kasjodora udania si
na samotno i jest pomostem pomidzy jego wieck a du-

chown dziaalnoci pisarsk. — Pierwszem dzieem, na-

pisanem w klasztorze i zarazem najdoniolejszem dla wie-

ków nastpnych, s In s ti tut ion e s divinarum et

saecularium lectionum w dwóch ksigach. Pierwsza

moe by nazwana metodologi studjów teolog : cznych, po-

daje bowiem wskazówki, wedug których autorów naley
uczy si rónych teologicznych przedmiotów; za punkt

rodkowy tyche ma umiejtno biblijn. Druga, daleko

krótsza, znana jeszcze pod nazw De artibus ac disciplinis

liberalium litterarum, podaje krótki szkic siedmiu sztuk wy-

zwolonych (gramatyki, retoryki, dialektyki, arytmetyki, mu-

zyki, geometrji, astronomji). Cao miaa w pewnej mierze

zastpi brak wyszej teologicznej uczelni na Zachodzie.

W szkoach redniowiecza by to jeden z najbardziej ce-

nionych podrczników. — Obszerny komentarz na psalmy

Complexione8 in psalmos, równie powszechnie

znana i uywana w redniowieczu ksika, oparty jest

gównie na Enarrationes in psalmos w. Augustyna, a naj-

wydatniejsza jego cecha ley w szerokiem uwzgldnieniu

typicznego znaczenia i symboliki liczb. — Wreszcie wielkie

majc wzicie, jako dzieo pomocnicze do poznania dzie-

jów kocielnych, bya Historia eccle s i a s t i ca tri-

partita w 12 ksigach. Jest to waciwie przeróbka daw-

niejszych historyków greckich Sokratesa, Sozomena i Teo-

doreta i zarazem uzupenienie i dalszy c g Rufinowego

przekadu historji Euzebjusza.

10. w. Grzegorz z T o urs, pochodzi z galijskiej

senatorskiej rodziny, która wydaa wielu znakomitych

i witobliwych biikupów. Urodzony ok. 538 r. w Arver-
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na (Clermont-Ferrand), tam równie otrzyma wyksztacenie

i w 30-ym roku ycia zosta powoany na biskupa miasta

Tours, wsawionego grobem w. Marcina i bdcego naów-

czas religijnym orodkiem Galji. Jako pasterz nie tylko

dba o duchowe i doczesne dobro swoich owieczek, lecz

pieczoowitoci ogarnia i dalsze prowincje. Posiada zu-

pene zaufanie króla Childeberta i by przeze uywany
do wanych spraw pastwowych. Wysoko szanowany
w caej Galji, przeniós si do wiecznoci 594 r. — Grzegorz

pozostawi po sobie saw bardzo pracowitego i podnego
pisarza. acina jego nie jest wytworn i nosi lady prze-

twarzania si w jzyk romaski, zwaszcza francuski.

W opowiadaniach swoich jest on czasem atwowierny i nie

we wszystkich szczegóach wiarogodny, ma atoli zawsze

szczer wol bezwzgldnie mówi prawd i by krytycznym,

std jako historyk zasuguje na wysoki szacunek i zaufa-

nie. Z pism jego naczelne miejsce zajmuje Historia
francorum w 10 ksigach. Pierwsza z nich jest waci-
wie wstpem, streszczajcym chronologicznie dzieje od

Adama do mierci w. Marcina (397), trzy nastpne podaj
dzieje Klodwiga i bezporednich jego nastpców, nastpne
obszernie mówi o rzeczach wspóczesnych autorowi,

o wszystkiem co dotyczyo jego samego i co uwaa za

godne wspomnienia. Nie jest to ciga historja, lecz raczej

szereg oddzielnych opowiada, ujtych poprostu, naturalnie

i z naiwnoci przydajc im osobnego wdziku i prawie

zakrywajcego wszelkie niedostatki i uomnoci pióra. Nie-

oceniona warto dziea zaley na znaczeniu przedmiotu

i na zupenym braku jakichkolwiek innych do niego róde
i dlatego pozostanie ono jednem z najwaniejszych po-
dów literatury historycznej. — Inne prace Grzegorza do-

tycz przewanie ycia witych, nieomal wycznie galij-

skich, i cudów, zdziaanych za ich przyczyn. Waniejsze
z nich poczy autor w jeden omioksigowy zbiór, które-

go poszczególne tytuy s nastpujce: In gloria mar-
ty rum (cuda Paskie, apostoów i rónych mczenników
galijskiego Kocioa), De virtulibus (tj. de miraculis)

s. Jul i a ni (umczony 304 r. w pobliu Clermont, grób jego

by miejscem bardzo uczszczanych pielgrzymek), De vir-
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tutibus s. Martini (cztery ksigi, podaj tylko prae-

sentes virtutes tj. obecne cuda), Liber vitae patrum
(najbardziej interesujcy z caego zbioru, obejmuje ywoty
23 witych), In gloria confessorum (cuda wyznaw-
ców galijskich/ szczególnie z okolic Tours). Poza powyszym
zbiorem s jeszcze: Passio ss. martyrum septem
dormientium apud Ephesum (w przekadzie doko-

nanym przy pomocy jakiego Syryjczyka), Liber de mi-
raculis b. Andreae apostoli, Liber de miraculis
b. Thomae apostoli i t. d.

11. Wenancjusz Fortunatus, rodem z Górnej

Italji, ujrza wiat ok. r. 530. Uzdrowiony z cikiej cho-

roby oka za przyczyn w. Marcina z Tours odby piel-

grzymk do jego grobu. Na powrotnej drodze w Poitiers

pozna dwie zakonnice, rodem z Turyngji, w. Radegund,
wdow po królu Franków Klotarze I, i jej przybran córk
Agnieszk. Pod ich wpywem zatrzyma si tam na stae,

otrzyma wicenia kapaskie i zosta kapelanem klasztoru.

By w stosunkach przyjacielskich ze w. Grzegorzem
z Tours. Pod konieo VI wieku zosta biskupem w Poitiers,

lecz wkrótce — w pierwszych latach wieku nastpnego —
mier przecia pasmo dni Wenancjusza. — Posiada on

niewtpliwie dar poetycki w wysokim stopniu, wielk at-

wo wierszowania, nie umia si atoli podnie ponad
zepsuty smak swego czasu; razi w nim przesada w wyra-

eniach i panegiryzmie chwalonych przez si osobistoci.

Wielka ilo jego drobnych poematów jest zebrana w jede-

nastu ksigach p. t. Miscellanea lub Car mi na. Prze-

wanie s to rzeczy okolicznociowe, opiewajce miejsca,

osoby, uczty, i stanowi doskona ilustracj autora i jego

czasu. Z pod jego take pióra wyszy dwa hymny brewja-

rzowe Pange lingua gloriosi i Vexilla regis
prodeunt, wiadczce o gbokoci i serdecznoci uczu-

cia. Poza owym zbiorem stoi bardzo obszerny epicki poe-

mat w 4 ksigach p. t. De v i t a s. Martini, bdcy
wierszowan przeróbk prac Sulpicjusza Severa o w.
Marcinie. Napisa wreszcie Wenancjusz sporo ywotów
witych proz, dla zbudowania ludu, stosunkowo popular-

nym jzykiem.
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Nastpni dwaj pisarze wybiegaj wprawdzie poza

okres patrystyczny, atoli duchem pism swoich i sposobem

pisania tak dalece s zblieni do Ojców Kocioa, i uwa-

amy za rzecz uprawnion zrobi o nich wzmiank na

tem miejscu:

1. wity Beda Wielebny. Znakomity ten m,
rodem Anglosas, ujrza wiat ok. r. 674 Maym chopiciem
oddany na nauk do klasztoru Weremouth, na pograniczu

Anglji i Szkocji, w zakonie ju na zawsze pozosta. Jako

kapan wieci przykadem cnót. wysokich, niepospolit

nauk, mianowicie znajomoci Pisma w., Ojców Kocioa,
literatury aciskiej i greckiej. On to gównie zabytki

owiaty rzymskiej i starochrzecijaskiej zaszczepi na an-

gielskiej ziemi. Wielkie take pooy zasugi jako autor

i nauczyciel modziey duchownej. Umar ok. r. 735. Leon
XIII nada mu tytu Doktora Kocioa. Liczne prace Wie-

lebnego Bedy dadz si podzieli na dyktatyczne, histo-

ryczne, ascetyczne, egzegetyczne, homiletyczne i poetyckie.

Moe najsawniejsz z tego szeregu jest jego >£listoria

ecclesiastica gentis Britonum*. Dla nas jednak maj zna-

czenie szczególniej prace homiletyczne i liczne ko-

mentarze, w których poszed za w. Hieronimem, Augu-

stynem i Grzegorzem W. Zaa w nich przejcie si du-

chem Pisma w., prostot, serdeczno i praktyczno. Daje

naprzód literalny wykad tekstu, potem zastosowanie ale-

goryczne i mistyczne, a zawsze opiera si na Ojcach Ko-

cioa. Z homilij tylko 49 krytyka uznaje za autentyczne,

inne (109) zdaj si by obcego pióra.

2. wity Bernard. Urodzi si 1091 r. w Fon-

taine, niedaleko Dijon, w Burgundji. Modziecowi znako-

mitego rodu, gruntownie wyksztaconemu, obdarzonemu

wszelkiemi darami doczesnemi, wiat si umiecha, lecz

dusza jego do wyszych rzeczy stskniona, zaprowadzia

go w mury klasztorne, na sub Panu niebios. Za przy-

kadem Bernarda poszo mnóstwo znakomitej modziey,
nawet wuj i rodzeni bracia. Macierzysty klasztor Cyster-

sów w Citeaux, pomimo ostroci reguy zosta przepeniony

tak dalece, e naleao pomyle o zaoeniu nowego.
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Obrano na ten cel dzik dolin Piounow, która wykar-

czowana i wzita w posiadanie przez bogobojnych zakon-

ników, zamienia wkrótce sw nazw na Jasn (Clara val-

lis, Clairvaux). Pierwszym opatem klarawaleskim zosta

Bernard, a gównem jego staraniem byo roznieci w swych
wspóbraciach ducha dawnych anachoretów. Piozgos CDÓt

i nauki opata z Jasnej doliny tak by szeroki, e modzie ze

wszystkich stron garna si do niego i trzeba byo jeszcze

70 zgór klasztorów wybudowa na pomieszczenie zakon-

ników. Dziaalno Bernarda nie ograniczya si na samych
tylko murach klasztornych. Broni wiary przeciwko wspó-
czesnym sobie heretykom, popiera przed caym wiatem
prawego papiea Inocentego II przeciwko antypapieowi
Anakletowi II, gosi z rozkazu Eugenjusza III drug wy-

praw krzyow. Mia prócz tego wszystkiego czas na pi-

sanie licznych dzie religijnych Strudzony pracami, zasn
w Panu 1154 r. Kanonizowany przez Aleksandra III w lat

dwadziecia po witobliwej mierci.

\yielka to posta w Kociele; wpyw jego by olbrzy-

mi, wszyscy go podziwiali i suchali jak wyroczni, królowie

przyjmowali jego upomnienia. Susznie go te nazwano
jednym z cudów religji.

w. Bernard jako mówca zajmuje jedno z miejsc naj-

wybitniejszych. Mia szczególniejszy od Boga dar mówie-
nia jzykiem serca, jednoczenia w swem sowie mocy z na-

maszczeniem, ognia z uczuciem, dobitnoci i delikatnoci

z gbokoci, gruntownoci i obfitoci. Wdzik jego

wymowy zyska mu przydomek miodopynnego. Sty-

w. Bernarda odznacza si niezwyk na owe czasy ele-

gancj, jest ywy, zwizy, czasem przyciemny i mistyczno-

alegoryczny; znamionuje go biblijny ton i duch; mowa
witego ma pynie jakby samemi wyraeniami i zdania-

mi Pisma w. Co dotyczy teologicznego kierunku, nie ho-
duje on scholastyczno-spekulatywnej metodzie swego czasu,

lecz raczej mistyczno-praktycznej. Dziea w. Bernarda s
nastpujce:

1) Mowy: o) >Sermones de tempore< (82); b) >Ser-

mones de Sanctis« (41); c) »Sermones 86 in Cantica*. Te
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ostatnie (na dwa pierwsze i pocztek trzeciego rozdziau
Pieni nad Pieniami), miewane do zakonników, s koron
wszystkich mów w. Bernarda. Treci ich jest przede-

wszystkiem ycie zakonne, a charakter maj cakiem mi-

styczny, d) >Sermones 112 de diversis«, krótkie, przewanie
na praktyczne, duchowej doskonaoci dotyczce tematy.

Wszystkich mów jest 321, zawieraj wspaniae rzeczy

o yciu i cierpieniach Zbawiciela, o wielkoci i cnotach

N. Bogarodzicy, o yciu wewntrznem, o mioci, pobono-
ci, zaprzaniu siebie, o ufnoci w Bogu (na ten ostatni te-

mat ma pomidzy Sermones de tempore 17 wybornych
mów na Psalm: >Qui habitat in audiutorio Altissimi<).

2) Pisma z tendencj praktyczn: o) »Libri V de

Consideratione ad Eugenium 1II< (by uczniem w. Ber-

narda); b) »Sermo de conversione ad clericosc, przeciwko

wiatowemu duchowi i uganianiu si za godnociami ko-

cielnemi, jak równie przeciwko lekkomylnemu wstpo-
waniu do stanu duchownego; c) »Liber de gradibus humi
litatis et superbiae< ; d) >L',ber de diligendo Deo<; e) bar-

dziej dogmatycznej natury jest mae lecz wyborne dzieko:

>De gratia et libero arbitrio*.

3) Listów razem jest 440, a dadz si podzieli na

kocielne, moralne, ascetyczne i rónej treci. Wiele z nich,

zwaszcza z kocielnych, posiada wysoce oratorskie zalety;

moralne i ascetyczne s bardzo pouczajce. Ze wzgldu
na styl maj warto niejednakow: niektóre pisane lub

dyktowane popiesznie, inne wygadzone, jednak wszystkie

s zwierciadem piknej i cakowicie Bogu oddanej duszy

w. Bernarda.

W polskim przekadzie mamy trzy homilje w. Ber-

narda w Pam. rei. mor. t. 9, 11 i 12; dziesi mów w Po-

stylli mn. ks. Wuyka, nadto w teje Postylli wyjtek z ksig
De Consideratione: »0 mocy i wadzy w Kociele Boym
papiea rzymskiego«. Prócz tego niektóre homilje i 26

listów przetumaczy i wyda Mich. Boh. Szyszko (Pisma...

Wilno 1849).
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ROZDZIA XIII.

O powadze Ojców Kocioa w przedmiotach

wiary i moralnoci, 1

)

1. Powiedzielimy wyej (roz. IV), e pod mianem
Ojców Kocioa rozumiemy mów, odznaczajcych si na-

uk i witoci ycia, którzy w pierwszych szeciu wiekach
chrystjanizmu pismami swojemi ozdobili Koció Boy.
Przyczyna, dla której s nazwani Ojcami i maj jako tacy

osobn powag, ley w tern, e Koció uzna ich za auten-

tycznych wiadków swojej, czyli apostolskiej i chrzecija-
skiej nauki. Zatem ich powaga jako Ojców opiera si nie

na osobistej kadego uczonoci i witoci, lecz na uznaniu

Kocioa, który powouje si na nich jako na wiarogodnych
wiadków swojej tj. katolickiej wiary. — Których za, jako

Ojców Koció, przyznaje, jest rzecz wiadom z samej jego'

praktyki, mianowicie jeli odwouje si do nich na sobo-

rach powszechnych, jeli Stolica Ap. w publicznych doku-

mentach mówi o nich, jako o wiadkach i nauczycielach,

jeli ich pisma byy niegdy czytane na soborach, lub jeli

inni znakomici Ojcowie przytaczaj ich jako Ojców w rze-

czach wiary, zwaszcza przeciw heretykom, aby z ich nauki

wykaza wiar Kocioa.

2 Powaga Ojców w przedmiocie wiary i moralnoci
opiera si na zdrowym rozumie, na Pimie w, wreszcie

na zgodzie powszechnego Kocioa. Zdrowy rozum mówi,

e naley wierzy wiadkom, celujcym nauk i prawdo-

mównoci. A takimi wanie s Ojcowie, albowiem oni

naleycie poznali mowy i czyny Chrystusa Pana i aposto-

ów, dotyczce religji objawionej, i jako wici pragnli

tylko poznan prawd poda potomnoci. Susznie tedy

pisze Melchior Canus (De locis theol): >Zbrodni byoby
podejrzywa Ojców witych, e pismami chcieli przekaza
kamstwo wiekuistej pamici. Wielkiemi zaiste i sawnemi
cnotami zacni owi mowie zasuyli na to, aby im da

') AlbertusaBulsano. Compendium theologiae fundamentalis,

t. 2, de Ecclesia.
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zupen wiar w rzeczach, co do których twierdz, e sami

je widzieli, lub te o nich syszeli od wiarogodnych i na-

ocznych wiadkówc. e tak jest ich powaga w rzeczach

wiary, przyznaje w. Pawe: Tene (Bóg) da niektó-
re apostoy, a niektóre proroki, a drugie ewan-
gelisty, a innepasterze i nauczyciele... abymy
si wszyscy zeszli w jednoci wiary... abymy
nie byli dziemi chwiejcemi si i nie byli
uniesieni od kadego wiatru nauki (Eph. 4, 11).

Pan Bóg tedy chcia mie w Kociele swoim nie tylko apo-

stoów, ewangelistów, proroków, pasterzy tj. biskupów, lecz

take i nauczycieli tj. Ojców witych celem utrzymania

jednoci i staoci w wierze. — Dlatego Koció powszech-

ny zawsze bardzo wysoko stawia powag Ojców w rzeczach

wiary. Tak np. sobór efeski (431) oznajmi, e potomno
w nic innego nie ma wierzy, jedno w to, czego si trzy-

maa wita i ze sob zgodna staroytno Ojców. Dla-

tego i sobór chalcedoski (451) pisze: Idziemy za Ojcami

witymi i nauczycielami witego Kocioa i przyjmujemy

wszystko, co oni napisali o prawej wierze i o odrzuceniu

heretyków. Sobór konstantynopolitaski trzeci (680) Ojców
dekrety podaje jako reguy wiary i nie waha si nazwa
ich twierdzenia powtórn mow Pana Boga. Synod tole-

daski pitnasty uczy: cokolwiekby wierzono przeciw Oj-

com witym, jest zboczeniem od reguy prawej wiary.

Sobór nicejski drugi (787) pitnuje anatem tych, którzy

odrzucaj gosy Ojców, wypowiedziane na utwierdzenie

dogmatów Kocioa Boego.
Prawdziwie zotemi sowami wypowiedzia si w.

Augustyn o Ojcach Kocioa. Gdy przeciwko herezji pela-

gjaskiej, przeczcej grzechu pierworodnego, powoa si
na jednozgodn nauk Ojców, tak przy tej sposobnoci

wysawia ich powag: >To s biskupi, uczeni, powani,
wici, zdecydowani obrocy prawdy przeciwko wiegotliwym
gupstwom; nie godzi si gardzi ich rozumem, uczonoci,
szczeroci. . . Nie wszyscy oni w jednym czasie yli, gdy
Bóg wiernych i niewielu szafarzów swoich daje, jako mu si

podoba, w rónych okresach czasów i na rónych miejscach.

Tych przeto, z rozmaitych czasów i krajów Wschodu i Za-

Wymowa wita. ' °
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chodu widziiz zebranych nie do miejsca, do któregoby

byli zmuszeni udawa si ludzie, lecz do ksigi, któraby

moga uda si do ludzi. O ile bardziej ci sdziowie byliby

dla ciebie podani, jeliby si trzyma katolickiej wiary,

o tyle s dla ciebie straszniejsi, poniewa walczysz prze-

ciwko wierze katolickiej, któr oni z mlekiem wyssali, któr
w pokarmie poywali, której mleko i pokarm maym i wielkim

podawali, której jawnie i mnie bronili przeciwko nieprzy-

jacioom, gdycie wy si jeszcze nie zdradzili, czem teraz

jestecie. Przez takich po apostoach siewców, polewaczy,

budowniczych, karmicieli rós Koció wity.* I Wincenty

leryneski koczy swe Commonitorium (czytaj cay ostatni

rozdzia) takiem powanem zdaniem: ^Potrzeba zaiste, aby

wszyscy nadal katolicy, którzy chc uchodzi za prawdzi-

wych synów matki Kocioa, zupenie przylgnli do witej
Ojców witych wiary i w niej umierali, a bezbonemi
bezboników nowociami si brzydzili, ich si lkali, nasta-

wali na nie i je pitnowali.*

3. Celem naleytego korzystania z Ojców w teologji

niechaj posu nastpujce zasady: a) Jak w apostoach

odróniamy dwojaki urzd, mianowicie: gosicieli Objawienia

i biskupów, tak podobnie i w Ojcach odróni musimy dwie

odrbne rzeczy: wiadków i uczonych. Niekiedy bowiem
Ojcowie w pismach swoich s wiadkami Podania i nauki

Kocioa w czasie, gdy yli; niekiedy znowu stoj na sta-

nowisku teologa, wykadajcego, uzasadniajcego i broni-

cego artykuów wiary, wywietlajcego nauk Kocioa,

wyprowadzajcego wnioski, przedstawiajcego spoBób, w jaki

ta nauka przeze subjektywnie jest pojmowana, podobnie

jak to czyni teologowie naszych czasów. Jeeli mówi
jako wiadkowie nauki objawionej i przez Koció do wie-

rzenia podanej, ich zgoda stanowi dowód pewny na uza-

sadnienia dogmatu. Jeli za wystpuj jako prywatni

teologowie, zasuguj wprawdzie na szacunek taki, jaki im

si naley ze wzgldu na ich staroytno, uczono i wito;
atoli w tym razie ich powaga nie idzie tak wysoko, aby

dla wanych powodów nie byo wolno uchyli si od ich

zdania. Znaki, po których mona skonstatowa, e Ojcowie

mówi jako wiadkowie Objawienia, s nastpujce: 1. jeli
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tak sami wyranie twierdz, np. gdy uywaj wyrae,
oznaczajcych wyznanie wiary — wierzymy, wyznajemy,

Chrystus rzek, rozkaza, apostoowie podali, Koció uczy,

utrzymuje; 2. jeeli jaki punkt nauki podaj jako pewny,
dowiedziony i w Kociele przyjty; 3. jeeli w katechezach

i kazaniach, zwaszcza do katechumenów i neofitów, co
twierdz i wpajaj w ich umys jako prawd wiary; 4. jeeli

po ukazaniu si nowatorskiego zdania zaraz powstaj prze-

ciwko niemu, jako przeciw bdowi lub herezji, stojcej

w sprzecznoci z przyjt w Kociele nauk; 5. jeeli

wszyscy albo przynajmniej wielu wspóczesnych sobie zga-

dzaj si na jaki artyku jako na nauk Kocioa i wiary,

albo na dogmatyczny wykad jakiego tekstu Pisma w. —
b) Z powiedzianego wyej wynika, e dwa s niezbdne
warunki do pewnego uzasadnienia dogmatu z Ojców Kocioa:
1. aby ich zgoda bya jednomyln i powszechn, 2. aby

podawali dogmat nie jako prywatni uczeni, lecz jako wiad-
kowie wiary. Gdy za mowa o jednomylnoci Ojców,

rozumiemy przez ni zgod nie matematycznie, lecz moralnie

jednomyln i powszechn, tj. zgod tak, która w pojciu

ludzkiem dostatecznie uczy i wykazuje, jak bya wiara

Kocioa; niewtpliwie te bdzie dostatecznie wiadomo
o wierze Kocioa przy zachowaniu nastpujcego prawida:

^Jednomylno Ojców trzeba uzna za najzupeniej wy-

kazan, gdy najwybitniejsi Ojcowie z poszczególnych na-

rodów zgadzaj si w twierdzeniu o jakiej rzeczy, tak i
aden z nich, zawsze prawowierny i zawsze z prawowier-

nymi trzymajcy, nie przeczy*. Wedug tej reguy, aby

uzasadni dogmat, nie wystarczy zacytowa jednego lub

dwóch Ojców, lecz naley wykaza zgod wielu. Wan
przytem jest rzecz wywie jednomylno nauczycieli

Kocioa i wschodniego i zachodniego, jakkolwiek niema

w tem adnej koniecznoci, o czem powiemy niej. Jednego

take Ojca powaga moe mie bardzo doniose znaczenie,

jeeli wiadomo, i jego w danym punkcie nauka bya przy-

jt i potwierdzon przez Koció powszechny, np. w.
Atanazego przeciwko Arjuszowi, w. Augustyna przeciwko

Pelagjuszowi, w. Cyryla przeciwko Nestorjuszowi. —
c) Jeli Ojcowie nie zgadzaj si w nauce, dotyczcej

18*
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wiary, i jeeli adna strona nie bya przez Koció potpion,
znakiem to jest, e w tej rzeczy niema pewnego Objawienia
i e rzeczona nauka nie naley do dogmatów wiary. Wobec
takiej rónicy zda baczy trzeba nie tyle na ilo Ojców
i ich powag, ile raczej na warto przytaczanych dowodów.
Czsto jednak owa niezgoda jest albo przesadzon, albo

powierzchown, albo nie dotykajc istoty rzeczy. Nigdy
nie moe by, aby wszyscy Ojcowie jednego wieku byli

w sprzecznoci z Ojcami innego wieku w kwestji, doty-

czcej wiary, i nie mona przytoczy ani jednego przykadu
takiej niezgody. Gdyby rzeczywicie si zdawao, e jest

midzy nimi rónica, naley usiowa ich pogodzi, co nie

bdzie rzecz trudn, jeli ciemne lub niewyrane powie-

dzenie którego z Ojców zechcemy wyrozumie przez inne,

w którem janiej si wypowiedzia, lub przez innego Ojca,

z którym tamten y w jednoci teje wiary. Jeli twier-

dzenia Ojców w aden sposób nie dadz si pogodzi,
mamy i prawo i obowizek zaniecha tego, co który z nich

niewaciwie powiedzia. Nie trzeba si te dziwi, a tern

bardziej gorszy, e niektórzy z nich bdzili w pewnych
rzeczach: sn nie posiadali dowodów niewtpliwych i orze-

czenia Kocioa w danej kwestji spornej. 1

)

Niewtpliw tedy jest rzecz, e zgoda Ojców Kocioa
daje pewne wiadectwo o Boskiem Podaniu. Takie, a nie

inne, zawsze byo przekonanie chrzecijastwa, wypowia-
dajcego si w tej mierze po wielokro, i teoretycznie

i praktycznie.

4. Co powiedzielimy o zgodzie Ojców wogóle, to

samo naley trzyma: a) o jednomylnoci wszystkich
Ojców z ach o dnich ; b) o jednakowem|wiadectwie wielu

J
) S pomidzy pisarzami kocielnymi tacy. którzy cile biorc, dla

braku witoci ycia, nie mog by policzeni do rzdu Ojców, jak np.

Tertuljan, Orygenes, Euzebjusz cezarejski. Susznie atoli przytaczamy w teo-

logji ich wiadectwa, a to ze wzgldu na staroytno i nauk, jak si od-

znaczali. Tertuljanowi zreszt nikt nie zaprzeczy witobliwoci, zanim dal

si uwika w montanizm, wic jego pisma z czasu przed upadkiem bez-

piecznie mog by cytowane. Orygenes równie witobliwem odznacza si
yciem, jak wiadomo z historji. wielu nawet bronio jego wiary teoretycznej,

twierdzc, e uczniowie pisma mistrza popsuli i pofaszowali.
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Ojców, wybitnych nauk i cnot, którzy synli w rónych
czasach i miejscach; c) o wiadectwie nawet kilku Ojców,

jeli ci w pewnych okolicznociach, bez niczyjej opozycji,

dobitnie si wypowiedzieli i powoywali si na Podanie star-

szych. — Co dotyczy a, tak jest nauka w. Augustyna,

który bronic dogmatu katolickiego o grzechu pierworodnym

przeciwko pelagjanom 5

), po odwoaniu si do wiadectw

Ojców zachodnich, tak pisze: >Czy dlatego nimi wzgar-

dzisz, e wszyscy s zachodniego Kocioa i ani jeden

pomidzy nimi nie jest wzmiankowany biskup Wschodu?.

.

Sdz, e ta cz wiata powinna ci wystarczy, w której

przedniejszego ze swych apostoów Pan chcia uwieczy
chwalebnem mczestwem... Nie masz tedy powodu odwo-

ywa si do biskupów wschodnich, poniewa i ci tu s
niewtpliwie chrzecijanami i obu stron ziemi jedna jest

wiara, i tu bowiem wiara jest chrzecijask i ciebie za-

chodnia ziemia zrodzia, zachodai odrodzi Koció*. W samej

rzeczy, w epoce patrystycznej Wschód i Zachód jednym

byy Kocioem; do istoty jednoci Kocioa naley jedna

wiara, wic Wschodu i Zachodu jedna bya wiara. I dla-

tego zgoda Ojców zachodnich jest dowodem wiary i Podania

Kocioa powszechnego. — Co dotyczy b, wystarczy jedno-

mylne wiadectwo wielu Ojców, lecz wybitnych, jeli inni

nie oponuj. Dowodem tego wyrana praktyka soborów

i samyche Ojców, którzy dla uzasadnienia dogmatu i na-

pitnowania herezyj zadawalali si cytatami z dziesiciu

lub dwunastu Ojców. Tak czyniy np. sobory efeski, chal-

cedoski, kpski III i IV, tak Augustyn,2
) tak Leon I 3

)

i tylu innych. Wielcy za owi nauczyciele, a tem bardziej

sobory powszechne znay bez wtpienia doskonale naleyt
metod uzasadniania prawd wiary. W tym przedmiocie

pisze w. Wincenty leryneski w swem Commonitorium (c. 30),

mówic o soborze efeskim: >Chocia jeszcze daleko wiksz
liczb starszych przytoczy byo mona, lecz nie byo po-

trzeby, ani bowiem wieloci wiadków naleao czas za-

') Contra Jaliauum lib. 1 c. 4 n. 13 i 14.

-) Contra Julianum.
3
) Hpist. 114.
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przta i nikt nie wtpi, e owych dziesiciu tak samo
rzecz rozumiao, jak wszyscy inni ich koledzy*. Samo
milczenie innych jest znakiem zgody, gdy zaiste Ojcowie
nie zwykli byli milcze, skoro rozsiewano doktryny niezgodne
z wiar Kocioa. — Co dotyczy c, wyranym dowodem
podania starszych jest powoywanie si na nie Ojców, nawet
niewielu, w doniosych kwestjach wiary, i to w sporze
z heretykami, w obliczu caej prawie spoecznoci chrze-

cijaskiej, któraby z pewnoci zaprotestowaa, gdyby
Ojcowie j reprezentujcy powiedzieli co niezgodnego
z wiar Kocioa. Std niekiedy, jak wyej powiedziano,

nawet jednego Ojca powaga moe by bardzo wielk.
O witym np. Atanazym pisze Cyryl aleks.: »Zaiste m
ten bardzo jest godzien, aby mu bez lku da wiar i aby
za nim i byo mona bezpiecznie, poniewa niczego nie

powiedzia, coby byo niezgodne z Pismem witem. Czy
bowiem podobna, by wietny ów i sawny Ojciec, tak wy-
soce podziwiany przez wszystkich na soborze nicejskim,

móg zboczy z prawdziwej drogi?* I o w. Grzegorzu
nazjanzeskim pisze Augustyn: »Jest osobistoci tak, e
ani onby tego nie powiedzia, gdyby nie wzi ze znanej

wszystkim wiary chrzecijaskiej, ani oni (biskupi) nie przy-

jliby twierdze tak znakomitego i szanowanego ma,
gdyby im tego nie poda z prawide uznanej nauki*.

ROZDZIA XIV.

O wymowie Ojców Kocioa i czytaniu ich pism

w celach kaznodziejskich.

1. Liczne ustawy kanoniczne nakazuj duchownym
czy czytanie Pisma w. ze studjum dzie Ojców Kocioa. 1

)S oni bowiem nie tylko czcigodnymi wiadkami kociel-

nego Podania, lecz nadto niewyczerpanem ródem pikna
i szlachetnoci myli. Z ich pism wionie wiara i nauka,

*) Conc. Trid. sess. 23, c. 18 de forma erigendi seminarium ciericorum,

encyklika Piusa IX Qni pluribus, z 9 listopada 184b.
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mdro i gboka znajomo ludzi, wielko ich ducha
i charakteru, wito i cnota tak znamienite, e z powodu
tych wanie rónorodnych przymiotów dziea Ojców s
dla kaznodziei wyborn szko mdroci yciowej i prak-

tycznego wyksztacenia. Nie zgbia Ojców i nie opiera
si na nich w nauczaniu, rzecz to niekatolicka i kaznodzieja

winien zawsze o tern pamita, e wymowa kocielna nigdy

nie schodzia bezkarnie ze wspaniaej drogi, wytknitej
przez owych wielkich mistrzów w goszeniu sowa Boego.
Tylko w zgbianiu ducha ich pism i w zupenem przej-
ciu si tym duchem zdoln jest ona kwitn i w dalszym
cigu wywiera owocne wpywy na umysy i serca ludzkie.

Bez pilnego wczytywania si w Ojców Kocioa niemasz
naleytego studjum Pisma w., a bez tego dwojga niemasz
prawdziwej kocielnej wymowy. Kto nie ksztaci swego
ducha w tej dwojakiej szkole, kto nie czerpie swej siy

z tych obu róde, nigdy nie bdzie prawdziwym, po Bo-

emu mówicym kaznodziej. Przeciwnie, kto si na tych

pozna skarbach, kto z nich wzbogaca si przeobfit pe-
noci prawdy, dobra i pikna, ten zaiste, za przykadem
swych mistrzów, bdzie potnym w sowie, ten bdzie
apostoem.

Jakkolwiek Ojcowie Kocioa s wzorami, a niektórzy

z nich nawet w bardzo wysokim stopniu wymowy chrze-
cijaskiej, to jednak nie wszyscy uprawiali j ex pro-
fesso, a i w ogólnoci ci, którzy si ni zajmowali —
zwaszcza na Zachodzie — nie pielgnowali jej jako sztuki,

stosownie do przepisów wieckiej retoryki. Bya ona dla

nich raczej potnym mieczem, którym posugiwali si we-

dug okolicznoci do walki w sprawie Boej, ni ozdobn
broni, której wietnoci niewarto byo wiele czasu po-

wica. Niektórzy nawet wprost obawiali si, aby blas-

kiem wymowy nie przesoni mocy sowa Boego i aby
dla ludzkiego krasomówstwa nie zagarnia choby czci
owego uznania, jakie naleao cakowicie dziaaniu aski.

Wkocu upadek literatury, zwaszcza podczas wdrówek
narodów i wporód licznych klsk owych czasów, nie po-

zosta bez ujemnego wpywu i na wymow kocieln. Po-

mimo tego nawet mniej wymowni Ojcowie s dla kazno-
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dziei jeli nie wzorami krasomówswa, to w kadym razie

nader poyteczn lektur; ich pisma stanowi kopalni
prawd ewangelicznych i wzniosej moralnoci, mocno opar-

tej na dogmacie, penej siy i niebiaskiego namaszczenia.
W ogólnoci wymowa patrystyczna posiada w najwyszym
stopniu wewntrzne oratorskie przymioty, jednak nie roci
pretensji do zewntrznej formy i z tego ostatniego powo-
du nie dorównywa staroklasycznej wymowie wieckiej,

chocia j daleko przewysza pod wspomnianym powyej
wzgldem.

2. Ojców Kocioa naley czyta w ten sam sposób,

co Pismo w. t. j. ascetycznie, a wic przedewszystkiem dla

wasnego zbudowania. Ten istotn z nich korzy odnie-

sie, kto si karmi duchow treci ich dzie, kto naleycie
przetrawia gbok peno tego, co napisali. Smak, na-

maszczenie, bogactwo prawdy Boej udzieli si jego duszy,

sercu i umysowi, a mowa jego bdzie jak obfite ródo,
wytryskujce z owej nabytej wewntrznej penoci. Nie

naley za sdzi, e przy takiem, jedynie ku wasnemu
zbudowaniu wymierzonemu studjum Ojców Kocioa atwo
bd przeoczone najpikniejsze ustpy, e przeto nie bd
osignite cele retoryczne. Przeciwnie, rzeczy, które nas

bardziej uderzyy, atwo si po ukoczonej lekturze przy-

pomni, powtórzy, zapamita i nie pozostan one bez

poytku.
Systematyczno i pewna metoda potrzebna jest przy

czytaniu Ojców w. jeszcze bardziej, ni przy studjum
Pisma w.; a to dla olbrzymich rozmiarów patrystycznego

materjau. Wobec niemoebnoci przestudjowania wszyst-

kiego, dosy jest wybra, przynajmniej na czas jaki, jed-

nego z Ojców, mianowicie takiego, który bardziej przypada
do naszego usposobienia i ma znaczenie pod wzgldem
kaznodziejskim. Tak czynili najznakomitsi mówcy kocielni.

Bezsprzecznie najlepsz jest wskazówka, dana przez Leo-

na XIII papiea: >Prae ceateris sanctis doctoribus familia-

rem sibi reddere S. Joannem Chrysostomum, qui non solum
res ipsas edocet, rerum etiam rationem easdem pertractan-

di, amplificandi ac demum persuadendi*. Innym nauczy-

cielem Kocioa, z którym kady kaznodzieja zna si do-
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brze powinien, jest w. Bernard, a z póniejszych, ze

wzgldu na gbok nauk teologiczn, w. Tomasz z Ak-

winu. Albo te do kadego osobnego przedmiotu kazno-

dziejskiego najlepiej jest wczytywa si w te pisma Ojców

i nauczycieli kocielnych, którzy ów przedmiot z umysu
traktuj; np. do wykadu Ojcze nasz: Tertuljan, Cyprjan,

Grzegorz nysseski; do wykadu rzeczy ostatecznych: w.
Efrem; do kaza o N. M. Pannie: . Cyryl aleks., Efrem

i Bernard.

ROZDZIA XV.

O uytkowaniu pism Ojców Kocioa w celach

kaznodziejskich.

1. Nie wszystkie miejsca w dzieach Ojców Kocioa
maj jednakow warto, jak o tern bya mowa w rozdz.

XIV. Zgoda witych nauczycieli co do znaczenia jakiego

tekstu biblijnego, lub co do nauki wiary albo obyczajów,

daje zupeny dowód, podczas gdy inne ich wyraenia
o tyle mniejsz maj powag, o ile s bardziej odosobnio-

ne, lub o ile sabiej uzasadnione zostay. Niekiedy podaj
nam pobone myli, nieoparte ani na dowodach, ani na

nauce o tajemnicach i typach prorockich. W takich razach

niema obowizku i za ich zdaniem, poniewa i oni wów-
czas nie id jeden za drugim. Osobliwie strzec si naley
jednostronnego pojmowania pojedynczych wyrae moral-

nych i zbytniego kadzenia na nie nacisku, jak to czyni

np. Massillon w kazaniu o maej liczbie wybranych. Co

za dotyczy tak czstego u Ojców alegorycznego tuma-

czenia Pisma w., pamita trzeba, e w naszych czasach,

gdy lud wierny daleko mniej jest obyty z Biblj, kazno-

dzieja winien zaczyna od literalnego znaczenia, nie zapo-

minajc jednak przenonego wykadu Ojców. Potrzeba

suchaczowi da naprzód chleba na pokarm, zanim czas

przyjdzie na wety, std przy wykadzie Ksig witych
nic lepszego nie pozostaje, jak naladowa gruntowno
w. Chryzostoma. Z drugiej strony, obok gruntownoci,



282

przy wyborze miejsc z dzie Ojców, kaznodzieja ma mie
na widoku smak dobry; niewszystko, co Ojcowie powie-

dzieli w swoim czasie, powiedzieliby w ten lam sposób

w czasach naszych, a przynajmniej nie przed kadym ro-

dzajem tegoczesnych suchaczów.
2. Cytaty powinny by krótkie, jasne, mocne,

w kazaniach zwaszcza moralnych niezbyt obfite, lecz za

to tern lepiej wyoone i rozwinite. Tak np. Bourdaloue
w kazaniu o w. Magdalenie przytacza nastpujc cytat ze

witego Chryzostoma: »Duszy pokutujcej, która powraca
do Boga, nie godzi si by niezdecydowan w nawróceniu,

jak w rzeczach wiary nie godzifsi wtpi«. Aby da su-

chaczowi pozna ca moc tego wyraenia, mówca w na-

stpujcy sposób rozwija myl w niem zawart:

Kto wtpi dobrowolnie, ten nie ma wiary, wedug nauki

Kocioa, a kto si chwieje w nawróceniu, ten nie ma ani ducha,

ani cnoty pokuty. Albowiem wedug naleytego rozumienia rzeczy,

pokuta jest urzeczywistnieniem pobonych pragnie i postanowie.

Nawróci si, znaczy — nie rozsdza, lecz zdecydowa si sku-

tecznie; nie same tylko zamiary przedsibra, lecz w czyn je

wprowadzi. Nawróci si znaczy jeszcze nie tylko chcie posta-

nowi, lecz ju nieodwoalnie przedsiwzi i uczyni; std wy-
uika, e dopóki zamierzam, namylam si, jeszcze nie jestem na-

wrócony.

3. Inny rodzaj korzystania z pism Ojców Kocioa
zaley na odpowiedniem ich spoytkowaniu do porówna,
kontrastów, zastosowa praktycznych i t. d. Tak np. Bour-

daloue w kazaniu na uroczysto Trójcy Przen., biorc po-

wód ze sów w. Pacjana, taki stawia kontrast pomidzy
dawnymi, a tegoczesnymi chrzecijanami:

Chrzecijanie, jake piknem jest wyraenie pewnego wi-
tego biskupa, który tak powiada o pierwszych mczennikach: >Xie

umieli duo o wierze rozprawia, lecz umieli za wiar umiera*.
Inaczejby o nas naleao powiedzie! Umiemy niekiedy wiele

mówi o nauce wiary, lecz nie umiemy ani za ni umrze, ani

wedug niej ycia prowadzi. Nigdy jeszcze nie byo tyle wy-
mownych rozpraw *), tyle sporów w przedmiocie religji, tyle mia-
oci w omawianiu najwzniolejszych tajemnic, a jednak nigdy nie

byo tak mao wiary i religji. Dlaczego? Dlatego, e nic bardziej

nie gnbi wiary i pobonoci, jak wanie owa próno w che-

') Aluzja do ówczesnych niesnasek religijnych we Francji.
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pieniu si -wielostronn uczonoci religijn, usiujc o wszystkiem

rozprawia. Dawni wyznawcy, o których mówi w. Pacjan, po-

przestawali na znajomoci dwóch, rzeczy: wierzy i umrze. My
przeciwnie, wiemy wszystko, z wyjtkiem tych dwóch rzeczy;

my chcemy w to tylko wierzy, co nam si podoba, coby nas nic

nie kosztowao, aby móc czyni to, w co wierzymy. Tamci umieli

umiera za sw wiar, a my przy caym naszym rozumie jeszcze

si nie nauczylimy y wedug wiary. Nazywamy si wpraw-

dzie chrzecijanami, lecz yjemy jak poganie i przez to pomiesza-

nie poganizmu w yciu i czynach z chrystjanizmem w sowach

i wierze, stanowimy jak potworno, jeszcze bardziej wstrtn
od samego poganizmu, bo czc obrzydliwo ostatniego z pro-

fanacj pierwszego.

4. Inny jeszcze sposób uytkowania miejsc z Ojców

witych zasadza si na korzystaniu z nich jako ze szki-

ców kazalnych. Wiele napotykamy w patrystycznych dzie-

jach zda, które mog mie zastosowanie albo jako myli
zasadnicze, albo te mieszcz w sobie odpowiedni do ka-

zania rozkad, np. Quid de divitiis? Nonne cum labore

acuiruntur, cum timore possidentur, cum dolore amittun-

tur? S. Bern; — Mirabilis Deus in Sanctis suis, in uibus
nobis et praesidium constituit et exemplum. w. Leon. —
Mona te uy caego okresu z Ojca Kocioa jako treci

jednej z czci kazania. Tak np. gdy wypadnie mówi
o pobudkach do miosierdzia wzgldem ubogich, za dosko-

nay szkic posuy moe zdanie w. Chryzostoma, wyrze-

czone o ludziach nieuytych:... >Tak wic wszystkie oko-

licznoci mog na nich kar cign: atwo spenienia

proby (ubogiego), szo bowiem o chleb; wzruszajca po-

sta proszcego, by bowiem ebrakiem; pokrewiestwo
natury, by bowiem czowiekiem; wielko obietnicy, kró-

lestwo bowiem (Chrystus) obiecywa; straszliwo kary,

piekem bowiem zagrozi; godno odbierajcego, Bóg bo-

wiem przez ubogich otrzymuje; wielko zaszczytu, bo tak

si uniy raczy; suszno daru, bo ze swego wzi« !
).
—

Niekiedy wreszcie kaznodzieja cay materja kazalny czer-

pie z jednego, lub wicej autorów patrystycznych; np. opie-

rajc si na traktatach Tertuljana, Cyprjana i Augusty-

na »De dominica oratione«, mona opracowa szereg kaza

') Hom, 79 in Matth.
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na dany temat Tak samo do kaza o nawróceniu i po-

kucie doskonale posu: w. Cyprjana >Sermo de lapsis*,

w. Pacjana >Paraenesis ad poenitentiam< i t. d.

5. Ostatnim sposobem korzystania z Ojców Kocioa
jest naladowanie niektórych waciwoci ich wymowy i wy-

kadu rzeczy. w. Augustyn tak mówi o naladownictwie

znakomitych wzorów: >*,»ui non iolum sapienter, verum
etiam elouenter vult dicere, (juoniam prolecto plus prode-

rit, si utrumque potuerit, ad legendos, vel audiendos, vel

exercitatione imitandos elocjuentes eum multo liben-

tius, <|uam magistris artis rhetoricae vacare praecipio*

(De doctr. christ. L 4, c. 5). Sami Ojcowie wici niejedno-

krotnie naladowali dawniejszych Ojców, jak w. Cyprjan

Tertuljana, w. Chryzostom Efrema, Tertuljana, Hieronima;

w. Ambroy Orygenesa. Tak samo czynili wielcy kazno-

dzieje dawniejsi i nowsi, np. w. Tomasz z Villanova, który

w swych kazaniach jest prawdziwym naladowc wymowy
patrystycznej.
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DZIA III.

Kaznodziejstwo ojczyste jako wzór wymowy

kocielnej.

ROZDZIA L

Stan kaznodziejstwa polskiego

w dobie scholastycznej 1

).

(966—1500.)

Trzecim wzorem, na którym ma si ksztaci kazno-

dzieja, s pomniki ojczystej mowy religijnej. Znakomici

nasi mówcy kocielni nie tylko ucz praktycznie korzysta

z Pisma w. i prac Ojców Kocioa, lecz nadto w pozosta-

wionych przez si pomnikach kazalnych podaj skarby

kocielnc-rodzimej wymowy, a co wiksza, wasnym przy-

kadem wskazuj, jak naley przystosowywa nauczanie

religijne do charakteru i waciwoci narodowych, aby móc
trafi do umysu i serca ziomków i prowadzi ich do

Chrystusa. Same nawet usterki dawniejszych kaznodziejów

poytecznie jest zbada z tego mianowicie wzgldu, iby
one stanowiy przestrog dla nas, którzy mamy po nich

a
) Hoowiski, Homiletyka; Pelczar, Zarys dziejów kaznodziejstwa;

Szpaderski, O zasadach wymowy; Mecherzyski, Historja wymowy w Polsce;

Jougan, Homilje Polskie; Jougan, Nauki katechizmowe w Polsce; nadto

artykuy w miesiczniku >Homiletyka< : Tarnowski, Historja literatury polskiej;

W. Bruchnalski w Encyklopedji Polskiej, tom XXII. Wydawnictwo Akademji

Umiejtnoci.
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dziedziczy urzd apostolski i nie w dalszym cigu po-

chodni sowa Boego. W tym celu przebiegniemy pokrótce

historj naszego kaznodziejstwa, a dla atwiejszego oriento-

wania si w tern, co nam ubiege pozostawiy wieki, po-

dzielimy j na pi nastpujcych okresów: scholastyczny,

zoty, panegiryczno-makaroniczny, naladownictwa i od-

rodzenia si wymowy kocielnej u nas. Pierwszy datuje

si od przyjcia przez Polaków wiary chrzecijaskiej do
wieku XVI ; drugi do poowy XVII ; trzeci do poowy
XVIII stulecia ; czwarty wkracza w pierwsze trzy dziesitki

XIX; ostatni wreszcie trwa do naszych czasów. O kadym
z tych okresów i jego najwybitniejszych przedstawicielach

powiemy kolejno w szeregu nastpujcych rozdziaów.
Pierwsi nasi biskupi i kapani byli obcokrajowcami

i albo wcale, albo niedostatecznie wadali jzykiem polskim,

std nauczanie religijne z koniecznoci musiao si wówozas
ogranicza do recytowania i prostego wykadu Modlitwy
Paskiej, Skadu Apostolskiego i Dziesiciorga przykaza.

Ze wzrostem owiaty, gdy ju mona byo mie
kapanów wasnej narodowoci tak wieckich, jak i za-

konnych, podnioso si i kaznodziejstwo, a zdolniejsi gosi-

ciele sowa Boego nie poprzestaj na krótkim wykadzie
pacierza i najgówniejszych zasad wiary w., lecz tumacz
ludowi perykopy ewangelijne i czyni z nich moralne za-

stosowania. Dla ludzi wyksztaconych, obyczajem po-

wszechnie przyjtym w zachodniej Europie, prawiono
kazania po acinie, na parafjach przemawiano jzykiem
pospolitym, po miastach kazywano po niemiecku, ile e wy-
chodcy germascy, zwabieni przywilejami, nadawanemi
im przez ksit, stanowi pierwsze zawizki stanu miesz-

czaskiego w Polsce.

Zabytki pimienne kaznodziejstwa naszego z tego okresu

pisane s metod scholastyczn, jaka naówczas panowaa
na Zachodzie. Dodatni jej stron byo, e uczya kazno-

dziejów wykada prawdy wiary i obyczajów jasno, zwile
i dokadnie, a popiera je dowodami, wysnutemi z powagi
Boskiej i ludzkiej, nadto przestrzega symetrycznego i logicz-

nego ukadu pojedynczych czci kazania. Natomiast
mnóstwem podziaów i poddziaów, jako te zbytni iloci
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cytat z pisarzów tak kocielnych, jak i pogaskich tamowaa
swobodniejszy polot wyobrani i gortsze porywy serca

Std kazania scholastyczne s niele obmylane, naleycie

rozwinite, w tre nieubogie, lecz przytem suche, zbyt

zimne, niezawsze do ycia zastosowane, omawiaj kwestje

oderwane, lub szkolne zagadnienia. Praktycznych za-

stosowa stosunkowo niewiele podaj. W wieku XIV do wad
poprzednich przybywa jeszcze jedna ujemna strona kazania

redniowiecznego, mianowicie zamiowanie w alegorjach,

bajeczkach i dykteryjkach, przytaczanych nieraz bez krytycz*

nego sdu, nie licujcych z godnoci kazalnicy; wreszcie

upodobanie w facecjach, któremi si posugiwano celem

podtrzymania uwagi suchaczów.

Wiek XV pod wpywem studjów humanistycznych,

obudziwszy i u nas lepszy smak literacki, usiowa wy-

rugowa metod scholastyczn z dotychczasowego jej stano-

wiska w kaznodziejstwie. Rzecznikiem nowego prdu by
Grzegorz z Sanoka, arcybiskup lwowski (1450—1477), gony
humanista i podobno znakomity mówca. Wzywa on wspó-

czesne sobie duchowiestwo do zapoznawania si z klasycz-

nymi pisarzami staroytnoci, by w ten spo6ób nabyo
sztuki piknego wysowienia, a zarazem umiejtnoci prze-

konywania i poruszania. Bezwzgldnie jednak potpiajc
scholastyk, okaza si wzgldem niej zbyt jednostronnym,

nie docenia bowiem jej dodatnich i godnych uznania przy-

miotów. Dopiero kaznodzieje nastpnego okresu, po-

czywszy umiejtnie, co byo dobrego u scholastyków

i u humanistów, a pozbywszy si wad obu powyszych
kierunków, stworzyli rzeczy wzorowe.

e okres scholastyczny posiada wielu znakomitych

i apostolskim zapaem natchnionych kaznodziejów, wtpli-

woci nie podlega, a historja przekazaa nam ich imiona,

cho niewszyscy z nich wsawili si na polu pimienniczem.

Tu godzi si wymieni w. Wojciecha, biskupa praskiego,

potem apostoa Wgier, Polski i pogaskich Prusaków

(t 997); w. Stanisawa Szczepanowskiego, biskupa krakow-

skiego (i 1079), bog. Wincentego Kadubka (r 1223), Iwona
Odrowa (t 1229) take krakowskich pasterzów : w. Jacka

(f 1257) i brata jego bog. Czesawa (f 1242) Odrowów,
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pierwszych dominikanów polskich ; w. Jana Kantego (f 1473)

profesora akademji Jagielloskiej ; bog. Szymona z Lipnicy

(f 1482) i bog. Wadysawa z Gielniowa (f 1505) bernar-

dynów; wiel. Stanisawa Kazimierczyka (f 1489) kanonika
regu, later.

Okres, o jakim mowa, przekaza nam nieco zabytków
bezimiennych kaznodziejstwa czysto-polskiego. Do
waniejszych nale: 1) Kazania witokrzyskie (z poowy XIV
wieku). Jest ich sze. S to utwory krótkie, oryginalne,

dosy systematyczne, nastroju powanego, napisane jzykiem
ju jako tako wyrobionym. 1

) We wstpie znajduje si
temat, zaoenie i podzia; inwokacja pominita. Rozprawa
sucha, wedug mody scholastycznej. Epilog koczy kazanie.

2) Kazania gnienieskie (z koca XIV w.). Jest ich dziesi
czysto polskich, a nadto 102 aciskich, o których orzeka
krytyka, e byy równie miewane po polsku i suyy
w owych czasach za podrcznik dla kaznodziejów. Std
obok tekstu aciskiego liczne glossy polskie. S tu i rzeczy

oryginalne i przeróbki kaza obcych, niektóre bardzo

krótkie, inne przydusze, wicej w nich przykadów,
dykteryjek i zastosowa praktycznych, lubo niezawsze

trafnie dobranych. Forma jest nieco zbliona do postylli.

3) Homilja na uroczysto WW. witych 2
)
(z w. XV), znaleziona

w bibljotece kapitulnej w Pradze. Jest ona dosy duga,
a zawiera homiletyczny wykad perykopy ewangelijnej na
pomienione wito. Rónica pomidzy ni a poprzedniemi

kazaniami znaczna i postp widoczny. Nie jest to ju
suche streszczenie, lecz rzecz napisana dobitnie i jasno,

styl gadki, spojenie myli porzdne. Wymowa zreszt

spokojna, chodna, jak wogóle w kazaniach owej epoki.

4) Staropolskie kazania augustjaskie. S to zabytki kaza
aciskich wraz z ich polskiemi tumaczeniami, przechowy-

wane w klasztorze oo. augustjanów w Krakowie, a po-

chodzce z koca XIV i z XV-go stulecia. S pomidzy niemi

homilje, kazania apologetyczne i panegiryczne. Nie-

wszystkie maj jednakow warto, lecz niejedno z nich,

1
)

Bruckner, Literatura religijna . . . t. 1 . Warszawa 1902. str. 110.

2
)

Bruckner, 1. c str. 1 28.
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wzorowe pod wzgldem budowy i podziau, moe godnie

stan obok najlepszych z póniejszego zotego okresu.

Kazanie np. na 20 niedziel po witkach zaczyna od

przypowieci, albo raczej przykadu i zawart w nim prze-

noni nawizuje do sów przeczytanej Ewangelji, odrazu

barwnym jzykiem zaciekawiajc suchacza. Na tym przy-

kadzie opiera obran za temat prawd religijn. Pierwsz
cz kazania stanowi wykad homiletyczny perykopy.

W drugiej czci wyprowadzone s odpowiednie obowizki
chrzecijaskie na tle stosunków ówczesnych. Zaleca te

przekady jzyk ywy, wielka umiejtno dostosowania si
do waciwoci mowy polskiej, swojsko i duch rodzimy,

cze Patronów polskich, niewyczerpany zasób myli na-

bonych o N. M. Pannie !
).

aciskich zabytków kaznodziejstwa polskiego

z tego okresu dochowaa si bardzo znaczna liczba. Nosz
one nagówek: »Sermones«, lub »Postilla«, jednak z treci

wida, e autorowie ich nie rozróniali wówczas cile obu

tych nazw, lecz czsto je mieszali, zwaszcza gdy chodzio

o nauki formy homiletycznej. Jedne s dominicales, inne

de tempore, lub de Sanctis. Do goniejszych kaznodziejów

aciskich u nas w tym okresie nale

:

1) Marcin Polak z Opawy, dominikanin i kapelan papiea
Klemensa IV, nastpnie nominat arcybiskup gnienieski

(f 1279 r. w Bononji), sawny w wiekach rednich historyk

i kanonista. Zostay po nim Sermones de tempore
et de Sanctis super epistolas et e v a n g e 1 i a...

!) Np. we wspomnianem kazaniu pisarz wyjania szczegóy Ewangelji

na polskiem tle. Porównywa królika, o którym mowa w perykopie, do pol-

skiego pana na urzdzie, jakoby na Starostwie, albo na Województwie;

a miasto onego królika nie byo pode, tylko gówne, jakoby u nas Gniezno

albo Kraków, ale w Polsce taki pan wieliki nie chodzi piechot, tylko

koleb jacha lubi: przecz on królik nie ja, a piechot szed do Pana Jezu

Krysta? Bo magnat taki umia bardzo pokornie prosi... — A gdzie Panna

Marja jest Pani i gospodz? Drudzy wici maj koden swoje pastwo:

Rzymem Piotr i Pawe si opiekata, Jadwiga Szlzaki wysuchawa, za Polaki

stawa Wojciech w Poznaniu, a za nami w Krakowie Stanisaw, inszym

witym takie Pan Bóg dawa wodarstwo na kiladziesit mil, ale Pann
Marj wyznawa Pani po wszem wiatu cokoli ywi, wszystko susza Jej

gosa od roda do roda. — Ob. Przegld Powszechny, 1907, tom 93.

Wymowa wita. '
'
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cum proraptuario exemplorum. Argentinae ').

A. D. 1484. Jest tych kaza 321, lecz niektóre s tylko

krótkim wstpem, bo inne czci kae bra z innych kaza.
Obejmuj one niedziele i wita caego roku kocielnego

i czstokro na t sam niedziel, lub uroczysto maj
nauk kilka, a nadto osiem kaza na powicenie kocioa,
jedno na powicenie otarza, jedno w czasie wizyty kano-

nicznej i trzy z okazji zebranego synodu. Ukad tych

kaza jest scholastyczny, ekspozycja treciwa i sucha,

praktycznoci i popularnoci mao. Wogóle kazania

Marcina Polaka podobniejsze s do szkiców, któreby na-

leao rozwin i zastosowa. Nie brak atoli ustpów wy-

mowniejszych ; zwaszcza w malowaniu namitnoci jest

dobitny i obejmujcy wszystkie ich skutki. Zna zreszt

nadzwyczajne oczytanie si autora w Pimie w. i nie-

poledni znajomo Ojców Kocioa, a take pogaskich
filozofów i poetów. Jest bardziej ni inni kaznodzieje po-

wany' i uczcy, niekiedy tylko przytoczy jaki dowcip;

a ju to samo, e przykady i anegdoty umieci osobno

w tak naz. >Promptuarium«, dowodzi jego roztropnoci

w oddzielaniu rzeczy niekrytycznych od nieomylnej nauki

wiary. W mówieniu wszake uywa tych przykadów
stosownie do przyjtego wtedy zwyczaju: czsto bowiem
odsya do nich w cigu kazania i kae wzi taki, lub inny

numer, gdy wszystkie s pod liczb.

2) Stanisaw ze Skarbimierza, kanonik krakowski i rektor

wznowionej przez Jagie akademji (f 1431), autor komen-
tarza na pi ksig Dekretaów. Zostawi wiele kaza
i mów aciskich, przechowanych w bibljotece uniwersytetu

jagielloskiego. Znajduj si pomidzy niemi »Sermones
50 in Credo... c, >Sermones de tempore et de Sanctis...*,

>Sermones super Canticum Virginis Mariae. .<, »Sermones
de B. Virgine Maria,.. c, >Sermo in exequiis dominae Hedvigis

reginae Poloniae* i t. d. Ta ostatnia mowa bya bez

wtpienia wygoszon po polsku, gdy Jagieo, obecny na

uroczystoci pogrzebowej, nie rozumia aciskiego jzyka.

Odbiega ona od zwykego szablonu kaza ówczesnych,

J) Strasburg.
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jest prosta i rzewna, natomiast brak w niej gbszych po-

gldów i prawdziwie oratorskiej podniosoci. W innych

kazaniach zna wpyw metody redniowiecznej, jednak i tam
niekiedy sia uczucia i obrazowania radaby przeama prze-

pisy scholastyczne i wypyn strumieniem rzetelnej wymowy.
• Sermones de tempore et de Sanctis*, jako te > Sermones
euper Canticum M. V.< bardzo zblione s do formy ho-

milijnej. (Obacz Przegld Katolicki z r. 1900, str. 456 i nast.).

3) Mikoaj z Bonia, profesor akademji krakowskiej,

póniej kapelan Stanisawa Cioka, biskupa poznaskiego
i towarzysz jego podróy na sobór do Bazylei, wreszcie

pleban czerski, kanonik pocki i warszawski, znany w swoim
czasie kanonista i kaznodzieja '). Pozostawi p. in. czsto
ogaszane drukiem: Sermones super E v a n g e 1 i a

Dominicalia et praecipua Sanctorum festa to-

tius anni, ad populum instruendum exquisitis-
simi, yulgo Viridarium nuncupati. Kazania te

obejmuj dwa dziay: de tempore 131 i de Sanctis 51

(w tem 10 de praecipuis Deiparae festivitatibus). Mona
go uwaa za typowego przedstawiciela metody kaznodziej-

skiej scholastycznego okresu. Chocia we wstpie pierw-

szego kazania przyrzeka, e (baczc na potrzeby ludu

wiernego) pomija bdzie subtelnoci i zagadnienia bardziej

ciekawe, ni poyteczne, a natomiast uwzgldni wykad
prosty i atwiejszy, jednak nie dotrzyma sowa: to albo-

wiem, co nam przekaza, jest napisane w gucie wieku,

metod cile szkoln, z cakowitym aparatem ówczesnej

erudycji i terminologji. Kazania jego i homilje (bo niektóre

sermones, zwaszcza de tempore maj ukad homilijny) s
to raczej uczone rozprawy, naszpikowane cytatami z chrze-

cijaskich i pogaskich autorów, pene zbytecznych nieraz

dowodze i prónych zagadnie. Przykadów ma mniej,

ni inni wspóczeni mu kaznodzieje, miesznych wszake
anegdot, niestosownych konceptów i powiastek ustrzec si
nie umia. Nie szuka u niego waciwej wymowy; a po-

rzdny i swobodny wykad, zastosowania i upomnienia

praktyczne, któreby si odnosiy do ówczesnych stosunków

') Data jego mierci niewiadoma.

19*
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kocielnych i spoecznych w Polsce, s rzecz nieomal wy-

jtkow. Zato forma kazalna lepiej u niego, ni u poprzed-

ników, obmylana i pod tym wzgldem widzimy znaczny

postp w kazaniach XY-go wieku wogóle. Wstpy ma do-

sy dugie, zawieraj one ogólny pogld na obrany przed-

miot kazalny, poczem idzie modlitwa niekiedy nader pikna
i zakoczona wezwaniem do odmówienia Ave Maria. Na-

stpuje zaoenie i podzia do szczegóowy i zazwyczaj

bardzo logiczny. Rozprawa podzielona jest na trzy czci,

które znowu maj swoje drobniejsze poddziay. Ustawiczne

jednak cytaty, wypeniajce ca tre kazania tak, i
wasnych myli autora prawie e si nie spotyka, czyni
niepodobnem ich powizanie, a tern samem zaciemniajc

je i utrudniajc ich zrozumienie, sprawuj pozór wielkiego

nieadu. Szkoda, e wadliwo ówczesnej metody kazno-

dziejskiej zaguszya i zmarnowaa talent oratorski praw-

dziwie uczonego i wymownego ma.

ROZDZIA II.

Zoty okres ojczystej wymowy kocielnej.

(1500—1650.)

1. Pogld ogólny.

I. Okres, o jakim obecnie mamy mówi, susznie na-

zywa si zotym w historji kaznodziejstwa naszego: doszo
ono bowiem wówczas do najwyszego swego rozkwitu

i stano tak wysoko, jak nigdy ani przedtem ani potem.

Na taki rozwój wymowy kocielnej zoyy si nastpujce
przyczyny:

1. Pomnoenie krynic owiaty publicznej, std atwo
ksztacenia si nawet dla uboszej a zdolnej i chciwej nauki

modziey, zwaszcza tej, która zamierzaa powici si
stanowi duchownemu. Prócz dawniejszych szkó parafjal-

nych i klasztornych, prócz akademji krakowskiej i jej

kolonij, odpowiadajcych dzisiejszym szkoom rednim,
przybywaj w XVI wieku kolegja jezuickie po wikszych



293

miastach Rzeczypospolitej, przybywa akademja wileska
od r. 1578 i zamojska od r. 1595. Nie byy one wprawdzie
bez zarzutu pod wzgldem naukowym, lecz te, kto mia
rodki po temu i ch do studjów wyszych, nie poprze-

stawa na tern, czego móg si w kraju nauczy, ale chtnie

udawa si zagranic, aby w tamtejszych uczelniach obfi-

ciej zaczerpn ze róde wiedzy.

2. Drug przyczyn jest odrodzenie si klasycyzmu.

Zamiowanie do literatury klasycznej powstaje we Woszech
w kocu wieku XIV, w nastpnym przechodzi do innych

krajów Europy, na samym schyku tego stulecia budzi si
i u nas zapa do studjów humanistycznych, nadobre za
rozkwita w wieku XVI. Znajomo pisarzów staroytnych

jak wszdzie, tak i wród naszych uczonych wyksztacia
dobry smak literacki, staranno o poprawn form jzy-
kow, o pikne wysowienie i wykoczon budow zda
i okresów. Gdy do tego przydamy wyrabiajc si stopniowo

w wieku XV i do coraz wikszej doskonaoci dochodzc
form logiczn kaza, wówczas atwo zrozumiemy, dlaczego

w XVI stuleciu nieomal nagle -wystpiy prawdziwie zna-

komite wzory kaznodziejstwa.

3. Trzecim czynnikiem, sprzyjajcym rozwojowi wy-

mowy wogóle, a religijnej w szczególnoci, byy ówczesne

warunki pastwowe i spoeczne; aden bowiem zjazd pu-

bliczny, wiecki czy kocielny, adna uroczysto, rodzinna

czy narodowa, nie mogy oby si bez przemówie, w któ-

rych widziano doskona sposobno do wyjawiania wasnych
myli, przekona i zapatrywa i wany rodek jednania

innych dla swych zamiarów. Sama zreszt skonno naszych

przodków do mówienia i charakter ich otwarty i z atwoci
si wywntrzajcy, czyni im wymow jakby potrzeb natury,

posiadajc niezmierny powab i zniewala do wiczenia si
w sztuce krasomówczej.

4. Inn wreszcie przyczyn, która ubocznie wpyna
na rozkwit kaznodziejstwa u nas, by wciskajcy si do

kraju protestantyzm. Gorliwsi biskupi ówczeni zrozumieli

niebezpieczestwo std dla wiary katolickiej idce i w swych

listach pasterskich, jako te i na licznych synodach XVI
i XVII stulecia zajmowali si ywo spraw goszenia sowa
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Boego|i wydawali potrzebne dla .kaznodziejów przepis}',

aby przez tak podan reform w sposobie nauczania

prawd religijnych pooy skuteczn tam szerzonym b-
dom inowierczym. Prócz tego liczne heretyckie przekady
Biblji zniewoliy katolików do postarania si o wierny,

a doskonay pod wzgldem jzyka katolicki przekad Pisma
w. Takie ustalenie polskiego tekstu niezmiernie przyczynio
si do oywienia kazalnicy; wprowadzajc bowiem sucha-
czów w lepsze poznanie treci Ksig witych, skaniao
zarazem kaznodziejów do podawania swemu audytorjum
jasnego a gruntownego tyche wykadu. Poniewa za
heretycy w wypowiadaniu swych zasad dbali o poprawn
form jzykow i celem zjednania suchaczów uywali
wszelkich przepisów retoryki, przeto i katoliccy szermierze,

pragnc skutecznie przeciwko nim oddziaywa, musieli

take zmieni dotychczasowy sposób prawienia kaza
i nie tylko odpowiedniemi a mocnemi dowodami broni za-

czepionych prawd wiary, zwalcza bdy przeciwne i stawiane

przez akatolików zarzuty, lecz nadto po mistrzowsku po-

rusza sercami i nagina wole ludzkie pod jarzmo prawa
Boego i kocielnego. Tego w samej rzeczy dokonali ka-

znodzieje nasi zotego okresu wymowy kocielnej.

II. Co dotyczy ogólnych cech kaznodziejstwa tej

epoki, przedewszystkiem, gdy mowa o ich treci, uderza
nas wielkie mnóstwo kaza dogmatyczno-polemicznych.

Wprawdzie pierwsz zasad byo naucza prawdy, wiara

bowiem nie dysputami si nabywa, lecz ask Bo i dobr
wol; wszake sama potrzeba skuteczniejszego przeciw-

dziaania nowinkom heretyckim zniewolia kaznodziejów,

by si przystosowywali do naglcej potrzeby czasu i od-

pierali bdy przez naleyte wykazywanie ich bezzasadno-

ci. Nie brak atoli i w tym okresie kaza moralnych, ka-

techizmowych, przygodnych, a zwaszcza pogrzebowych.
Co do formy, spotykamy obecnie daleko wiksz, ni
w okresie poprzednim, rozmaito. Homilja przewaa nad
waciwem kazaniem i dochodzi do swego najwyszego
rozkwitu. Przyczyn tego byo pilne rozczytywanie si
w dzieach Ojców Kocioa, którzy wanie z zamiowaniem
uprawiali niw homiletyczn.
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Inn wybitn cech, podziwian take i u niektórych

kaznodziejów okresu poprzedniego jest niezwyka biego
w Pimie w. i gruntowna znajomo Ojców Kocioa, std
nie tylko przytaczanie z ich dzie pewnych wikszych lub

mniejszych ustpów, lecz i podawanie przekadów cako-
witych homilij. Góruj jednake kaznodzieje wieku XVI
nad swymi poprzednikami szlachetn prostot, zblion do
prostoty Ojców i dawnych pisarzów kocielnych, a przytem
apostolik powag, gbok wiar, gorliwoci o zbawienie

blinich i duchem obywatelskim.

Kaznodzieje nasi, od XVI wieku poczwszy, pAwi
i pisz po polsku, nierównie rzadziej krel swe utwory
po acinie, a wyjtkowo tylko w tym przemawiaj jzyku.
Styl ich wyrobiony na wzorach klasycznych, udoskonalony
tak pod wzgldem gramatycznym jak i retorycznym, wy-
gadzony, pynny, jdrny i zdobny, i dzi jeszcze suy za

wzór doskonaej polszczyzny.

2. Wybitniejsi mówcy tego okresu.

Ks Stanisaw Karnkowski.

Urodzi si w Karnkowie na Mazowszu r. 1515 albo

1520. Dziki pomocy stryja swego Jana, biskupa wo-
cawskiego, ksztaci si w akademji krakowskiej, póniej
w Perugji i Rzymie, gdzie otrzyma wicenia kapaskie.
Powróciwszy do kraju, szed coraz wyej po szczeblach

godnoci pastwowych i kocielnych; w r. 1567 zosta bi-

skupem wocawskim. Upamitni si w tej diecezji odby-

ciem synodu (1568), zaoeniem seminarjum duchownego
(1569) i wprowadzeniem w ycie uchwa soboru trydenckie-

go. Przeniesiony na prymasowsk stolic, nie ustawa
w gorliwej pracy nad zwalczaniem bdów inowierczych

i podniesieniem karnoci kocielnej. Odby synod diece-

zjalny (1582) i prowincjonalny (1589). Koronowa Stefana

Batorego i Zygmunta III, nadto dwakro podczas bezkró-

lewia sprawowa naczelne rzdy Rzeczypospolitej. Bdc
wzorem biskupów, jako m stanu da si przecie nie-

kiedy powodowa faszywej ambicji na szkod kraju.

Umar w owiczu 1603 r., pochowany w Kaliszu.



296

Najuczeszy to po IIozjuszu biskup polski XVI wieku,

dobry mówca, wietny polemista, gruntowny opowiadacz
sowa Boego. Wykad jego odznacza si jasnoci i do-

wodnoci, nic nie mówi powierzchownie i bez uzasadnie-

nia; wszystko u niego oparte na powadze Kocioa, histo-

rji, rozumowania, a przytem erudycja nie zaciera prostoty,

tak koniecznej, by trafi do pojcia suchaczów o miernem
wyksztaceniu. Styl jego równy, treciwy, powany, po-

zbawiony wprawdzie wdziku poetycznego, lecz peen god-
noci, std cho bdów nie oszczdza, przecie osób nie

obraa. Polszczyzna czysta i dobitna, tok mowy swojski

i tylko w mowie politycznej, mianej na sejmie warszawskim
(1593), napotykamy makaronizmy.

Z prac kaznodziejskich Karnkowskiego mamy nast-
pujce:

1) Kazanie o dwojakim Kociele chrzeci-
jaskim, po ws z e eh ny m i ma te r j aln y m, Kraków
1596. *) Wypowiedzia je przy konsekracji fundowanej
przez si wityni oo. jezuitów w Kaliszu i, rozszerzywszy

poda do druku. We wstpie zaznacza z jakiem naboe-
stwie obchodzono w Starym Zakonie uroczysto powi-
cenia kocioa i daje powody, dla których w Nowym
jeszcze gorliwiej to samo czyni naley. Pierwsza cz
o Kociele powszechnym jest wykadem Psalmu 86: Fun-
damenty jego na górach witych... Co jest

miasto ziemskie, a co Boe; sze przywilejów miasta Bo-

ego, t. j. Kocioa powszechnego, którego rzd porównywa
z ukadem hierarchji niebieskiej. Druga cz, o kocio-

ach materjalnych: dlaczego s budowane i powicane
O obrzdach powicania, ich staroytno, znaczenie

i wito. Jaki grzech zniewaa kocioy; o napaciach
heretyków na katolickie witynie i o bezczeszczeniu ich

przez zych katolików. Zniewaycielom grozi karami

Boskiemi.

2) Mesjasz, albo kazania o upadku i na-

prawie rodzaju ludzkiego, Pozna 1597. Jast to

!) Wyda je w osobnej odbitce ks. Ant. Chmielowski, a oprócz tego

z kazaniem o Mesjaszu wyszo w Poznaniu 184 7 r.
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pi kaza, albo raczej gruntownych, uczonych rozpraw

teologicznych, podzielonych na rozdziay i przeznaczonych

bardziej do szkoy, ni na kazalnic. Zewntrznej, kraso-

mówczej ozdobnoci prawie nie posiadaj, a dla zbytniego

przeadowania dowodami s nieco przycikie i nuce.
Brak w nich take dnoci praktyczno-moralnej. Tre
ich nastpujca: I. Stan szczliwy, upadek i wygnanie

z raju pierwszych rodziców, nastpstwa grzechu pierwo-

rodnego na cay rodzaj ludzki. II. Obietnica Mesjasza, da-

na Adamowi i Ewie, a powtórzona patrjarchom. Figury

biblijne dotyczce Odkupiciela. III. Przedniejsze proroctwa

o przyobiecanym Zbawicielu wiata. IV. Wypenienie obiet-

nic Boskich o Mesjaszu i zebranie spraw i nauki Jego ze

czterech Ewangelistów. T rozpraw podzieli na sze
kaza, albo czci. V. Poytki przyjcia Jego na wiat.

W dwóch czciach rozprawy wylicza 23 poytki. Zamyka

j upomnieniem do dzikczynienia, mioci i naladowania
Zbawiciela.

3) Eucharystja albo o Przenajwitszym
Sakramencie i Ofierze Ciaa i Krwi Pana Zba-
wiciela i Boga naszego, Kraków 1602. W 40 kaza-

niach przedstawia znaczenie, cel i poytek N. Sakramentu

i Mszy w. Mia tu przedewszystkiem na wzgldzie ino-

wierców i odparcie ich bdnych o tym artykule wiary

mniema. S nader gruntowne, logiczne, jasne i poucza-

jce. Jednake ton polemiczny w nich przewaa, wykazu-

jc w autorze raczej umiejtnego apologet i teologa, ni
wymownego i porywajcego kaznodziej. W kadym razie

kazania o Eucharystji pod wielu wzgldami wyej stoj

od kaza o Mesjaszu. 1

)

Ks. Marcin Biatobrzeski.

Urodzi si w Biaobrzegach nad Wis 1522 r„ wysze
wyksztacenie odebra w akademji krakowskiej i zagrani-

c. Po wywiceniu na kapana wstpi do zakonu cyster-

sów i wkrótce zosta opatem mogilskim. Póniej otrzyma

*) Oba te zbiory miay wyj z pod pióra jezuity A. Junga, a Karn-

kowski imi swoje tylko na nich pooy. — Kazania o Chwalebnej Eucha-

rystji wyda na nowo ks. Ant. Chmielowski, Warsz. 1885.
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sufraganj krakowsk; wreszcie 1577 r. zamianowany bi-

skupem kamienieckim, obowizki pasterskie spenia z wielk
gorliwoci. Diecezj zwiedza corocznie, chtnie miewa
kazania, dysputowa z inowiercami, broni na sejmach

Kocioa i wiary. Obok tego nie zaniedbywa pióra, ju
to celem odpierania propagandy protestanckiej w Polsce,

ju wreszcie, by da do rki czytajcym gruntowny wykad
wiary katolickiej, którymby si krzepili i umacniali. Umar
1586 r., pochowany w Mogile.M ten ze wszech miar powany, Kooioowi i krajo-

wi dobrze zasuony, jako pisarz celuje spokojem i rozwa-

g, do uniesie jest prawie niesposobny. Stanowczo za-

sad, dojrzao sdu umie czy z dobroci serca i wyro-

zumiaoci dla ludzi. To go chroni od przesady i poryw-

czoci, od wyrae dokuczliwych pod adresem inowierców,

czego niejednokrotnie dopatrze si mona w innych

kaznodziejach XVI w., a co poniekd duch i okolicznoci

ówczesne tumacz. Z drugiej strony nie zaniedbuje kar-

ci wystpków i gorliwie upomina. Polszczyzna jego

jdrna, czysta, archaizmów mniej, ni w innych pisarzach;

neologizmy wszake, których niewiele tworzy, niezawsze

mu si udaway. *) Styl ma prosty, dosy jednostajny

w formach, cho niepozbawiony ozdób retorycznych, yw-
szych obrazów i podniolejszych wyrae, tam zwaszcza,

gdzie je czerpie wprost z Pisma w. i z wymowniejszych
pisarzów kocielnych.

1) Najwaniejszem dzieem Biaobrzeskiego jest Po-
stilla orthodoxa to jest wykad w. Ewangelji nie-

dzielnych i wit uroczystych na cay rok... Kraków 1581.

Jest to homiletyczny a gruntowny, na Pimie w. i Ojcach

Kocioa oparty wykad perykop niedzielnych i witecz-
nych. Zaleca go jasno przedstawienia, sia rozumowania

i prawdy, a nadto prostota i popularno wysowienia;

przeznaczy bowiem swe homilje dla szerokiego koa su-

chaczów wierzcych poprostu, std równie brak w jego

Postylli tak powszechnej u tamtoczesnych mówców religij-

') Np. szemraki (oskaryciele), prónom(Swcy, wyudka. zwodnik, ozór-

uik \bluznierca).
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nych barwy polemicznej. Nie porywa on odrazu, nie za-

chwyca urokiem wymowy, lecz zniewala dowodnoci, zmie-

rzajc do utwierdzenia prawdy i poprawy obyczajów.

Rzadkie w nim zboczenia do rzeczy wieckich i cytaty

z pisarzów staroytnych, zwaszcza pogaskich. Zdania

za z autorów kocielnych tak umie wplata w tok wyka-
du, e si doskonale zespalaj z caoci, a czytajcy nie

spostrzega nawet, gdzie przesta mówi autor, a gdzie si
za niego odzywa który z Ojców Kocioa, tern bardziej, e
odmiennie od innych homiletów, Biaobrzeski nie przytacza

nigdzie w odsyaczach ani imienia Ojca Kocioa, ani

dziea jego.

Co do zewntrznego ukadu, autor naladowa daw-
nych homiletów, wic homilje jego s przewanie anali-
tyczne. Na czele kadzie perykop, lecz wedle dawniej-

szego przekadu, wulgata bowiem ks. Wujka jeszcze pod-

ówczas nie bya znan. Za wstp suy mu zwykle jaka
myl ogólna, jakie porównanie, lub zdarzenie, najczciej
epizod ewangelijny zawarty w perykopie, lecz wstpy jego

s niekiedy za dugie. Podziaów adnych nie zapowiada.

Wykad, czyli rozpraw rozpoczyna bezporednio od wstp-
nych wierszy przytoczonego tekstu Ewangelji i szczegóo-
wo wiersz za wierszem rozbiera. Kade zaokrglone zda-

nie perykopy stanowi przedmiot osobnego wykadu, std te
rozmiary perykopy stanowi zwykle o rozmiarach homilij.

Przez to staj si homilje jego za obszerne, nazbyt rozwleke,
tern bardziej, e autor rozbierajc kady nieomal wyraz,

usiuje napisa wszystko, cokolwiek o tern u Ojców Kocioa
wyczyta. Przewanie jednak wie wykad mylami, za-

wartymi w zacytowanym tekcie, a nie poszczególnemi wy-
razami. Niekiedy (np. na niedz. IV po Trzech Kr.) podaje
naprzód wykad dosowny tekstu, a nastpnie take wy-
kad przenony, albo, jak nazywa, duchowny Ewangelji.

Wyliczanie szczegóów (np. na powyej wzmiankowan
niedziel: 11 przyczyn, dla których Pan Bóg dopuszcza
frasunek na ludzi) oznacza na marginesach kolejnemi cy-

trami. Zastosowania s zazwyczaj praktyczne i odnosz
si do tamtoczesnych obyczajów i okolicznoci tak, i dzi
nie dadz si w zupenoci wyzyska. Na kocu homilji
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(pod nagówkiem: Summa Ewangelji ta jest) zwyczajem
mówców ówczesnysh streszcza krótko gówne szczegóy
podanej nauki, wylicza waniejsze wnioski, wypywajce
z podanego przez si wykadu, a zamyka rzecz wezwaniem,
zacht, lub króciutk modlitw.

Na osobn wzmiank w tej Postylli zasuguje hoin. na
niedziel VIII po w. Trójcy (ewang. o faszywych proro-

kach) p. t.: »Kazanie o odzieniu heretyków i o poytkach
nauk ich*. Jest to przekad aciskiego polemicznego ka-

zania ks. Stanisawa Sokoowskiego p. t. >Concio de \esti-

tu et fructu haereseon*. Nie czujc yki do polemiki

z ówczesnymi nowatorami, wola przeciw nim zapoyczy
si u gonego, spóczesnego sobie kaznodziei.

Postyll Biaobrzeskiego skróci i uzupeni ks. Ino-

centy Krzyszkowski z zakonu oo. trynitarzów, zmieniwszy

równie pisowni i wyraenia przestarzae, a dzi ju nie-

uywane. Naley jednak wyzna'), e owe konieczne

przeksztacenia nie uszkodziy zabarwienia ówczesnego j-
zyka i stylu tamtej epoki, a prace znakomitego homilety

uczyniy przydatn dla kaznodziejów dzisiejszych. W ta-

kiej nowej szacie Postylla rzeczona wysza w Wilnie 1838 —
1847 r. p. t. » Wykad w. Ewangelij niedzielnych i wit
uroczystych...* i tame po raz drugi 1854 r. p. t. >Homilje

X. Marcina Biaobrzeskiego* czyli Wykad i t. d.

2) Wczeniejsz od Postylli prac Biaobrzeskiego

jest Katechizm, albo wizerunek wiary chrzeci-
jaskiej wedle nauki P. Jezusa Chrystusa,
Apostoów jego i Kocioa jego witego, prze-

ciwko wszystkim obdliwociom tych czasów
bardzo poyteczny. Kraków 1567. Pobudk do na-

pisania tego katechizmu bya autorowi w pierwszym rzdzie
nauka trzejboanów (tryteistów), obok innych herezyj na-

ówczas w Polsce rozsiewana. Na samym wstpie podaje

wiar o P. Bogu w Trójcy jedynym starych Nauczycieli

Kocioa, nastpnie kadzie wyznanie wiary katolickie,

a obok niego wyznania inowierców. W samym Kate-

J
) Wbrew zdaniu Mecherzyskiego (Hist. wymowy w Polsce t. II,

str. 82) i ks. Szpaderskiego.
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chizmie wykada porzdkiem ca nauk katolick, wic
wszystkie artykuy Skadu Ap., potem tumaczy przykaza-

nia Boskie, Modlitw Pask i witoci (czyli Sakramenty)

Nowego Zakonu. W wykadzie opiera si na wyrokach

Pisma w., na powadze Ojców w. i orzeczeniach Kocioa';

dowodów przytacza obficie, kady szczegó wyczerpuje do

gruntu, a przy nadarzajcej si wci sposobnoci zbija

bdne mniemania inowierców, std Wizerunek ma
przewanie cech polemiczn. Forma dialogiczn a, uyta
przez autora, przydaje jego rozumowaniom ycia i zainte-

resowania, nie krpujc go bynajmniej w uyciu figur re-

torycznych i w dawaniu wedle potrzeby uwag i upomnie.

Niektóre z jego katechizmowych odpowiedzi s jakby krót-

kiemi na szczegóowe tematy kazaniami, a przynajmniej

suy mog kaznodziejom za wyborne to do jdrnych

nauk katechizmowych. Bogate w tre i gruntowne, a przy-

tem popularne, jasne i przystpne rozumowania s niemniej

wzorem zwizej i przekonywajcej wymowy kaznodziejskiej.

" 3) Jako panegirysta Biaobrzeski nie rozwin szcze-

gólniejszego talentu, albowiem wymowa wysza nie bya
waciwem jego powoaniem. Pozosta po nim jeden tylko

w tym rodzaju zabytek, mianowicie Kazanie miane na

pogrzebie Zygmunta Augusta 1574 r., a umieszczone na

kocu Postylli (w wyd. z roku 1581). Sam mówca powiada

w niem na wstpie, e wicej w klasztorze, nieli przy dworze

mieszkajc, ani nauki, ani wymowy takiej w sobie nie

czuje, aby pochwale tak wielkiego króla móg sprosta, e
jest nie tak orator krasomówczy, jak raczej przepowiadacz

prawdy. Kazanie to skada si z dwóch czci: pierwsza

jest waciwie homilj, osnut na perykopie ze Mszy za

zmarych (Ew. w. Jana r. XI) z odniesieniem do osoby

zmarego króla; druga jest zwyk mow pogrzebow
i zawiera opis ycia i spraw Zygmunta. Rzecz przedsta-

wiona raczej po kronikarsku, ni po oratorsku, a odznacza

si wielk prawdomównoci; oddajc bowiem sprawiedli-

wo cnotom i zasugom zmarego króla, autor nie prze-

bacza mu wad i uomnoci, a zwaszcza rozwodu z trzeci

on Katarzyn Rakuszank.
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Ks. Jakób Wujek.
Ujrza wiat w Wgrowcu, w Wielkopolsce, ok. r. 1540.

Ukoczywszy akademj krakowsk, dla uzupenienia nauk
filozoficznych i teologicznych, wyruszy do Wiednia, na-

stpnie do Rzymu. Z wielk równie pilnoci studjowa
jzyki klasyczne i wechodnie. W roku 1565 wstpi do

Rzymu do Tow. Jezusowego, a r. 1571 powróci do kraju.

Tu dziaa jako nauczyciel, kaznodzieja i pisarz polemiczny.

Stefan Batory powierzy mu wychowanie synowca swego
Zygmunta, z tego powodu Wujek przez czas jaki bawi
w Koloswarze, w Siedmiogrodzie, gdzie take piastowa
urzd rektora kolegjum jezuickiego. Wywizawszy si
z danego sobie polecenia, 1588 r. osiad w stolicy jagiello-

skiej jako przeoony domu profesów; by te przez cztery

lata wiceprowincjaem. Stargawszy zdrowie i siy na usta-

wicznej pracy apostolskiej, umar w Krakowie 1597 r.M to wielce witobliwy, peen gbokiej nauki ko-

cielnej, niestrudzony w dziaaniu, gdy chodzio o obron
wiary katolickiej i zwalczanie szerzcego si rónowierstwa.

W tej walce uywa wszelakiej godziwej broni z wielkim

poytkiem i pomylnoci. Gdy akatolicy zaczli pierwsi

w jzyku narodowym wydawa homilje i kazania, Wujek
postara si o katolickie postylle polskie. Gdy oni zacze-

piali pismem i sowem dogmaty wiary, Wujek pismem
i sowem odpiera ich zaczepki, stacza uczone spory z naj-

zacitszymi przeciwnikami, Socynem, Stankarem i Niemo-

jewskim. Gdy rónowiercy dawali przekady Biblji, nagi-

najc je do swych zasad, Wujek da mistrzowskie tuma-
czenie Pisma w., najlepsze ze wszystkich. Gorliwo
w obronie Kocioa wskazywaa mu kadym razem pole

walki i najodpowiedniejszy rodzaj praoy.

Pisma jego nale do trzech zakresów: kaznodziejstwa,

polemiki religijnej i przekadu Pisma w. Pomijajc dwie

ostatnie kategorje, zajmiemy si jedynie pierwsz, jako bez-

porednio nas tu obchodzc. Pod tym wzgldem wieko-

pomn saw zdoby sobie swemi obydwiema postyllami.

Za jego czasów katolicy u nas nie mieli jeszcze w swoim
jzyku cakowitego wykadu Ewangelji na niedziele i wita,
postylla bowiem Biaobrzeskiego ukazaa si dopiero 1581
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roku. Protestanci polscy uprzedzili na tern polu naszych

ojców duchownych, co byo powodem, e nie tylko wieccy,
lecz nawet kapani katoliccy czytywali ich kazania, zwasz-
cza postyll Reja. Takiemu wanie niedostatkowi zara-

dzi Wujek: on pierwszy przyniós materja homilijny

w jzyku polskim, a w duchu katolickim i tym sposobem
wytrci z rk swych ziomków prace protestanckie, adne-
go z nim wspózawodnictwa nie wytrzymujce. Wykszta-
ci zarazem i podniós znakomicie polskie kaznodziejstwo
tak pod wzgldem treci, jak i pod wzgldem wykadu
i wysowienia. Co do treci, cechuje jego prace gruntowna
znajomo Pisma w., mistrzowskie stosowanie tekstów bi-

blijnych, znakomita erudycja patrystyczna, korzysta bowiem
z kilkudziesiciu Ojców i pisarzów kocielnych, zna dosko-

nale teologów scholastycznych, nie wic si wszelako ich

form; czyni uytek i z teologów sobie spóczesnych, nie

gardzi te zdaniami wieckich autorów, nawet pogaskich
aczkolwiek rzadko to czyni. Wykad jego jest jasny, pro-

sty, logiczny, wedug prawide zdrowej retoryki; prawie

nigdy nie odstpuje od zaoenia, nie miesza rzeczy. Wy-
sowienie Wujka jest staranne, okresy niezbyt dugie, har-

monijne, piknie zaokrglone; jzyk naturalny i atwy, przy-

tem ywy i obrazowy, niekiedy nawet nacechowany zabar-

wieniem poetyckiem (np. w kazaniu na dzie pogrzebu
czowieka chrzecijaskiego). Zna pomidzy nim a pisa-

rzami naszymi pierwszej poowy XVI wieku bardzo wielk
rónic. Gdy tamci ra nas jeszcze obcemi jzykowi pol-

skiemu zwrotami, natokiem wyrazów zbytecznych, odmia-
n nieprawidow, w dzieach Wujka prawie tych wad nie

spostrzegamy. Rzadkie s u niego sposoby mówienia prze-

starzae, owszem on pierwszy, w braku rodzimej termino-

logii teologicznej, tworzy nowe wyrazy, nowe nazwy
i okrelenia, przedtem w aciskim jedynie jzyku poda-

wane. Niewszystkie wprawdzie jego neologizmy s udat-

ne, niewszystkie te zyskay w literaturze prawo obywa-
telstwa, wszake pomimo tego przyczyni si on w znacz-

nej mierze do wzbogacenia skarbnicy mowy naszej. Nie

jest wprawdzie Wujek tak dalece kaznodziej narodowym
ak np. Skarga lub Birkowski, lecz przy bliszem oczytaniu
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si w jego pracach homiletycznych i tej cechy odmówi mu
nie mona. Ju bowiem sam ton polemiczny, jakim si po-

sugiwa, wywoany by potrzeb czasu, koniecznoci
utwierdzenia w wierze ziomków, wystawionych na zakusy
z e strony rónowierstwa. W tym te kierunku id u niego

zastosowania moralne. Zanim mona byo zabra si do
gromienia wad poszczególnych stanów, naleao wprzód od-

wróci najpierwsze niebezpieczestwo, bo rozdwojenia reli-

gijne, zamt poj dogmatycznych i moraloych; naleao
wskaza kaznodziejom drog, któr idc mogliby odpowie-

dnio spenia swe kapaskie wzgldem braci powoanie.

Zreszt dosy jest przejrze np. jego kazanie na niedziel I

po w. Trójcy, lub na dzie Nowego lata (Postylla kato-

liczna), aby si przekona, e przy nadarzonej sposobnoci

dotyka najywotniejszych spraw spoecznych i nie skpi
nikomu odpowiednich na owe czasy nauk i upomnie.

Z prac kaznodziejskich Wujka posiadamy dwie Po-

stylle i jedn Apologj, mianowicie:

1) Postylla katoliczna to jest Kazania na
E wang el j e ni edz i el ne i od wi t ne przez cay
rok... W Krakowie, cz I i II r. 1573, cz III r. 1575.

Pierwsze dwie czci zawieraj wykad perykop ewangelij-

nych na niedziele i uroczystoci ruchome caego roku, cz
trzecia na uroczyste wita Paskie, Matki Boej i witych,
take porzdkiem roku kocielnego. Pod koniec tej czci
przyda Passj czyli historj mki Zbawiciela, podzielo-

n na dziesi osobnych czci i majc take osobne

wydania.

Pomieniona Postylla zawiera caoroczny szereg homilij

niedzielnych i witalnych. Na pocztku kadej homilji

kadzie odpowiedni perykop, 1

) poczem zwykle zapowiada

temat kazania. W kadej homilji jest osobny wstp, po-

dajcy albo tre przywiedzionej Ewangelji, albo wykazu-

jcy znaczenie i zwizek niedzieli czy uroczystoci z bie-

!) W pierwszych wydaniach Postylli perykopy ewangelijne Wujek

przytacza albo z dawniejszego przekadu Leopolity, albo sam je tumaczy

z tekstu greckiego: wasny bowiem jego przekad Wulgaty jeszcze nie by
gotowy. Perykopy te nie maj porzdku, jaki obecnie obowizuje. Byy
one w uyciu przed reform mszau rzymskiego, ogoszon 1570 r.
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giem i myl przewodni roku kocielnego. Rozpraw
dzieli na dwie, rzadziej na trzy lub wicej czci, w któ-

rych, opierajc si o tekst perykopy, ju to wykada jaki

dogmat katolicki, ju broni prawd wiary przeciwko here-

tykom. Wszdzie korzysta ze sposobnoci, by wykaza
rónic pomidzy prawd katolick a bdami inowiercze-

mi, poczem zbija je gruntownie dowodami z rozumu, z Pisma

w. i Ojców Kocioa, karcc przytem faszywe wykady
Ewangelji, przez heretyków podawane. Nawet, gdy wy-

jania znaczenie uroczystoci, obrzdów i zwyczajów kato-

lickich, ma zawsze na uwadze odpieranie zarzutów, jakie

w tym przedmiocie zwykli byli czyni protestanci katoli-

kom. Chtnie te w pobudkach do cnoty i unikania wy-

stpków podaje przykady z ywotów witych Paskich,

czerpane obficie ze starych róde i kronik kocielnych. —
Homilj zamyka epilog, noszcy napis: Summa tego ka-

zania. Jest to zazwyczaj streszczenie dogmatyczno-moral-

nych nauk, wyoonych w rozprawie, z naciskiem na przed-

miot, który stanowi gówn osnow polemiki. Dalej id
krótkie zastosowania praktyczno- moralne (jakkolwiek nie

brak ich w toku rozprawy). Maj one form jdrnego
wezwania lub upomnienia i s zwykle oznaczone numera-

mi. Rzecz caa najczciej koczy si modlitw. — Prócz

wasnych prac Wujek zamieszcza take w swej Postylli

dusze lub krótsze wycigi, a nawet przekady cakowitych

homilij Ojców: w. Ambroego, Augustyna, Jana Chryzo-

stoma i Bernarda.

Z powyszego rozbioru wida, e charakter homilij,

zawartych w Postylli katolicznej, jest dogmatycz-

no-polemiczny, jak tego zreszt domagay si ówczesne

okolicznoci. Niektóre homilje (np. na Boe Narodzenie)

maj nawet wycznie za przedmiot polemik. Jest ona

gruntown i wiat, miejscami jednak przybiera charakter

przyostry i wtedy wyrywaj si z ust mówcy wyrazy zbyt

dosadne i niesmaczne koncepty.

Gdy na pomienion postyll rónowiercy polscy, celem

wytrcenia jej z rk czytelników, odpowiedzieli ogoszeniem

postylli Grzegorza z arnowca, znanego przywódcy kalwi-

nów, Wujek raz jeszcze wasn prac przejrza, poprawi,

Wymowa wicU 20
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uzupeni nowemi kazaniami i wyda w Krakowie 1584 r.
1
).

Nowa ta edycja podzielona jest na cztery czci, niedziel-

n: ozimi i letni, a take odwitn: ozimi i letni. Po
nich w teme wydaniu nastpuje rzecz, któr mona uwa-a za osobne dzieo kaznodziei, mianowicie:

2) Apologja to jest obrona Postylli k a t o -

licznej... Na przestrog wiernym i ku odparciu bdów
inowierczych pomieci tu autor sze kaza, mianowicie:

O antychrycie... a i nie papie jest antychrystem; O Ko-
ciele prawdziwym Pana Chrystusowym (dwa kazania);

O heretykach, O sowie Boem (dwa kazania). Kazania te

i z treci i z zaoenia s czysto polemiczne, skadaj si
z dwóch, trzech, albo nawet czterech czci, a zamkniciem
ich, jak i homilij, jest summa kazania, czyli liczbowane

streszczenie gównych myli. Kade koczy si odpowied-
niem upomnieniem, modlitw, albo sam tylko do niej za-

cht. Prócz powyszych szeciu kaza Wujek umieci
w rzeczonej Apologji Prawdy Ewangelikowskie,
zebrane z Postylli kacerskiej, w Krakowie
wydanej R. P. 1582. S to porzdkiem abecadowym
z dziea Grzegorza z arnowca zebrane i w osobnych 33

rozprawkach zbite zarzuty, jakie protestanci zwykli byli

naówczas czyni Kocioowi katolickiemu. Tak kazania jak

i rozprawki znakomite s dla siy dowodów, gruntownoci
i gorliwego ducha autora, lecz szpec je namitne wyciecz-

ki przeciwko heretykom i nieparlamentarne epitety dawa-

ne tym ostatnim, co chyba tylko panujcy wtedy duch

czasu i obelywe napaci ze strony heretyków na Koció
katolicki mogyby poniekd usprawiedliwi. 2

)

3) Postylli mniejszej Cz pierwsza Ozi-

mi. To jest krótkie kazania albo wykady
witych Ewangelij na kad niedzielina

1

)
Pass ja w tern wydaniu pomieszczona jest w czci niedzielnej

ozimiej, przed kazaniem na niedziel Zmartwychwstania Paskiego.

2
)

Ostatnie wydanie Postylli katolicznej, cznie z Apologja, wyszo

w Krakowie 1868— 1870, nakadem Wad. Jaworskiego. Streszczenie tej po-

stylli p. t. Krótkie nauki homiletyczne na niedziele i uroczystoci, opracowa

ks. W. Krynicki. Wocawek 1912.
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kacie wito, od Adwentu a do Przenajwit-
szej Trójcy... Pozna 1579. Cz wtóra Letnia,
Pozna 1580. •)

Poniewa poprzednia Postylla bya za obszern i za

mao przystosowan do ycia praktycznego i do potrzeb

zwykego suchacza, a nadto poniewa dla swej ceny nie

moga si dosta do rk szerszej publicznoci, umyli prze-

to Wujek uoy mniejsz, bardziej praktyczn, z tendenc-

j nietyle polemiczn, ile raczej obyczajow. Uczyni to

w dziele, którego tytu przywiedlimy. Nie jest ono li tylko

wycigiem albo prostem skróceniem Postylli katolicznej,

lecz rzecz prawie now, nowem opracowaniem na tem

samem tle ewangelijnem. I w tej Postylli kadzie autor

przed kad homilj tekst perykopy, lecz w przekadzie

poprawniejszym, ni to by uczyni w swej dawniejszej

i obszerniejszej pracy. We wstpie podaje najczciej sum-

m, to jest streszczenie przywiedzionej Ewangelji, a wy-

prowadzon std nauk dzieli na dwie, bardzo rzadko na
trzy lub wicej czci. W kadej czci wyjania znacze-

nie nalecych do niej kolejnych ustpów perykopy i po-

piera rzecz powag Ojców Kocioa. W cytowaniu prze-

cie tekstów Pisma w., zarówno jak i wiadectw kociel-

nego podania, jest daleko oszczdniejszy ni w Postylli

wikszej. Z wielk atwoci i zamiowaniem objania na-

darzajce si teksty biblijne, przez proste a trafne para-

frazy, np. w homilji na niedziel przedzapustn. Przykadów
take mniej podaje. Wykazujo dogmaty chrzecijaskie,

wyprowadza std zaraz nauki, obyczaje i zaleca rodki
do osignicia doskonaoci. Cao zamyka odpowiednie

upomnienie i zachta.

') Wszystkich wyda Postylli mniejsze) byo dwadziecia kilka. Wy-
danie krakowskie z r. 1617, wiernie powtórzone przez Jaworskiego (Kraków

1870—1871), ma inny uksd zachowany ju w wydaniu z r. 1582, mianowi-

cie: cz 1 obejmuje homilje na wszystkie niedziele i wita ruchome roku

kocielnego; cz 2 zawiera hom. na uroczysto N. M. Panny i witych
Paskich. Nadto w teme wydaniu przydane s perykopy ewangelijne i od-

powiednie homilje wedng zreformowanego w r. 1570 Mszau rzymskiego.

Przed niedziel wielkanocn umieszczona jest Passja, na siedem kaza po-

dzielona. Ma te i ta Postylla niektóre kazania dosownie tumaczone z Ojców

Kocioa, lecz odmienne od tych, jakie zamieci w Postylli katolicznej,

20*
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Prócz praktycznoci, prostoty w ukadzie i logicznego

przeprowadzenia rzeczy, cechuje jeszcze Postyll mniejsz
wiksza poprawno i zwizo. Znajduje si i w niej y-
wio polemiczny, wycieczki na inowierców, jednak rzadko
i raczej ubocznie, przy nadarzonej sposobnoci, w zakresie

bardziej umiarkowanym, ni w Postylli katolicznej.

Z tego, comy dotd o Wujku powiedzieli, wynika
jego znaczenie w historji kaznodziejstwa naszego. Jemu
naley si zaszczyt urobienia polskiej mowy kaznodziejskiej.

Prosty a gruntowny wykad dogmatów wiary w pocze-
niu z zasadami moralnoci, obok popularnego i praktycz-

nego przedstawienia, logicznego rozbioru rzeczy i popraw-
nego jzyka, jest cech znamienn tego pisarza. A chocia
wielu kaznodziejów zotego okresu przewysza go pikno-
ci wymowy, to przecie adnemu z nich Wujek nie ust-
puje pod wzgldem prostoty i przystpnoci, pod wzgldem
ducha i namaszczenia biblijnego. Wszelako korzystajc
z jego pism naley pamita, e u niego obrona wiary
przeciwko ówczesnym heretykom bya gównym celem;

niemasz przeto nauki, w którejby nie zaczepi inowierców.

Wobec dzisiejszych suchaczów chybilibymy celu, polemi-

zujc w ten sposób z bdami nieznanemi obecnie. Raczej
z niego biorc przykad, jak naley przystosowywa am-
bon do potrzeb i niebezpieczestw spóczesnych, winnimy
w sposób na czasy nasze odpowiedni broni z kazalnicy

wiary Chrystusowej, przykaza Boych i powagi Kocioa.

Ks. Piotr Skarga.

Ujrza wiat 1536 r. w Grójcu niedaleko Warszawy.
Po otrzymaniu bakalaureatu w akademji krakowskiej, z ra-

mienia teje uczelni, przewodniczy dwa lata szkole war-

szawskiej, nastpnie jako ochmistrz modego Jana Ten-

czyskiego bawi trzy lata w Wiedniu. Po powrocie do
kraju przyj sukienk duchown i zosta mianowany
kaznodziej przy lwowskim kociele katedralnym 1563 r.

Do nadanej mu wkrótce przez arcybiskupa Tar kanonji

katedralnej doczy Tenczyski prezent na dochodne pro-

bostwo rohatyskie. Jednak Skarga, nie mogc pogodzi
obu tych obowizków, zrzek si niebawem probostwa, a po
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niejakim czasie, przewiadczony o swem powoaniu do za-

konu, porzuci równie kanonj i wstpi w Rzymie do To-

warzystwa Jezusowego 1569 r. Po dwóch latach pobytu
w miecie wiecznem widzimy go znowu w kraju, gdzie ju
do koca ycia z zapaem i wytrwaoci pracuje dla swe-

go spoeczestwa. Dwiga róne urzdy zakonne i kapa-
skie w Putusku, w Wilnie, Krakowie i Warszawie, polemi-

zuje z rónowiercami, nawraca, zakada instytucje dobro-

czynne, spenia wietnie zawód pisarski i kaznodziejski.

Powoany 1588 r. przez Zygmunta III na nadwornego
kaznodziej, rozwija na tem stanowisku nadzwyczajny ta-

lent krasomówczy i piastuje chlubnie trudne, a zaszczytne

zadanie przez lat 24. Sterany apostolskiemi pracami, otrzy-

mawszy zwolnienie z zajmowanego tak poytecznie urzdu,
wkrótce w cichej celi zakonnej koczy witobliwy ywot
1612 r. Pochowany w Krakowie w kociele w. Piotra

i Pawa.
Skarga naley bezsprzecznie do najwikszych' ludzi

w narodzie naszym. Wielkim jest jako czowiek i ka-

pan, jako pisarz i mówca. Z darami przyrodzonemi, ja-

kich mu Pan Bóg nie poskpi, umia poczy zalety na-

byte usiln prac i modlitw. Zdrowy rozsdek, genjalne

zdolnoci, czue serce, ywa i poetyczna wyobrania, szla-

chetna i ujmujca postawa, gos silny i dwiczny, atwa
i mia wymowa brataj si w nim z rozleg nauk, go-

rc wiar, gbok, heroiczn pokor i zaparciem siebie,

z wielk mioci Boga, Kocioa i spoeczestwa, z apo-

stolsk icie odwag i nieustraszonem mstwem. Ponad
wszystkie jednak dziea obywatelskie Skargi, ponad wszyst-

kie posugi publiczne i prace apostolskie, ponad wszystkie

chwalebne sprawy janiejsz jest niepoyta sawa jego

kaznodziejska, gona i u spóczesnych i u potomnych.

W samej rzeczy, wikszego nade kaznodziei u nas nie

byo przed nim i niema dotd. Prawdziwy to filozof, owie-

cony blaskiem prawd z góry objawionych, tumaczcy prze-

znaczenie i obowizki czowieka wedle zasad Boych, wic
jedynie sprawiedliwych i istotnie wzniosych; prawdziwy

psycholog, obeznany z natur ludzk, ze stosunkami spo-

ecznemi, czytajcy w skrytociach serca, jak w ksidze
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otwartej
;
gboki teolog, ogarniajcy ca nauk dogma-

tyczn i moraln i wnoszcy na mównic wszystek skarb
mdroci duchowej

;
gruntowny znawca Pisma w., umie-

jcy doskonale stosowa jego wyroki do omawianego
przedmiotu ido suchacza; znakomity dialektyk, zdolny
wybornie sobie radzi z tak trudn rzecz, jak polemika
z ówczesnymi bdnowiercami, a naleytem uchwyceniem
jdra rzeczy, logicznem rozumowaniem i nieprzepartem
wnioskowaniem przyciskajcy do muru przeciwnika, poko-
nywajcy wszelki bd i wykazujcy jego niedorzeczno
albo z wol. A cho arliwy obroca wiary i nieustra-

szony szermierz w walce z heretykami, miuje ich jednak
jako blinich i nigdy nie daje si unie namitnej prze-

ciwko nim niechci. »Nic z nienawici ani dla ohydy czy-

jej mówi nie chc. Gniew i gorzkie serce odrzuciwszy,

Polak z Polaki, brat z braty, ssiad z ssiady ku dobremu
rozmawiam. Prawda, i ze heretyctwo, ale dobrzy ludzie;

ze bdy, ale natury chwalebne
; ze odszczepiestwo, ale

krew mia; ze grzechy, ale krewko godna jest ualenia.*

(Kaz. na 7 niedz. po witkach.)
Skarga jest prócz tego kaznodziej narodowym, stoi

nie tylko na ogólnem stanowisku katolickiego mówcy, lecz

aby odpowiedzie swemu powoaniu, usiuje pozna sabo-
ci i wady spoeczestwa i pracuje usilnie nad ich wyko-
rzenieniem. Gromi zepsucie powszechne, broni nieszczli-

wych i upoledzonych, daje upomnienia wszystkim stanom.

Nigdy nie waha si z wypowiedzeniem gorzkiej prawdy,
skoro tego zachodzi potrzeba; daleki jest od chci doga-

dzania suchaczom i brzydzi si wszelkiem pochlebstwem.

Jednego tylko szczerze pragnie — poprawy braci swojej.

Sprawiedliwo i pobono ze stron)r zwierzchników, wier-

no i ulego ze strony podwadnych — to jest jego po-

lityka na Ewangelji oparta.

Obok wszystkich wskazanych przymiotów kaznodziej-

skich posiada jeszcze Skarga namaszczenie biblijne. Do-

skonale obeznany z Pismem w. i Ojcami Kocioa, zapra-

wiony w rozmylaniu i umartwieniu, nigdy przecie nie

zaniedba bliszego przygotowania si na kazalnic. Pery-

kop czy inny tekst Hi bij i dobrze rozwaywszy, wybiera
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kilka ustpów z pism Ojców, aby mu pomagay w rozwi-

niciu myli przewodniej, poczem dugo a serdecznie si
modli. Po takiem przygotowaniu snadno przychodzi do

umiejtnoci panowania nad przedmiotem i oywia si
natchnieniem, które go podnosio do niedostpnej prawie

dla innych wysokoci, tak i zadziwia, porywa spóczes-

nych, a wymowa jego pismem ujta i dzi jeszcze nie stra-

cia swego uroku. Susznie te, jak Wujka naszym Hiero-

nimem, tak jego Chryzostomem nazywaj, apostolskim icie

kaznodziej i ksiciem kaznodziejów polskich.

Styl Skargi jasny, prosty, potoczysty, peen werwy,
a jednak powany, jdrny, ywy i obrazowy, styl praw-
dziwie szlachetny. Myli swoje umie on bra w szat nie-

wyszukan, a jednak pen poetycznego wdziku, umie by
nie tylko prostym i popularnym, lecz take wzniosym
i rzewnym. Nie sili si na plan gboko obmylany, nie

ugania za ozdobami retorycznemi, nie myli o szumnych
frazesach; pomimo tego w kazaniach, jakie zostawi, znaj-

dujemy wszystkie rodzaje stylu i przeróne figury kraso-

mówcze, poczwszy od ulubionej przeze przenoni i po-

równania, a do miaej apostrofy i prozopopei. Jeeli

o Wujku mona powiedzie, e stworzy u nas mow ka-

znodziejsk, to Skardze trzeba przyzna, e j wzbogaci,

wygadzi, e wydoby z niej skarby bogactw, wdziku
i d ) prawdziwie doskonaej podniós j piknoci. W cie-

raniu si z rónowiercami, w rozwizywaniu wielorakich

trudnoci teologicznych wywiczy i usposobi jzyk nasz

do okrelania najgbszych poj, do wyraania najdeli-

katniejszych odcieni myli. Puszczone w niepami wy-

razy odgrzebywa, nowe szczliwie przyswaja, inne sam
tworzy, kierujc si zawsze swym nader trafnym smakiem
i gbokiem poczuciem ducha i wasnoci mowy rodzinnej.

Prace kaznodziejskie Skargi mona podzieli na ho-

miletyczne, katechizmowe i przygodne. Do
pierwszej kategorji nale jego Kazania na niedziele

i wita caego roku, do drugiej kazania o siedmiu Sakra

mentach, do trzeciej wreszcie wszystkie inne w rónych
czasach i o rónych przedmiotach wypowiedziane. Nad
kadym z tych rodzajów wypada osobno si zatrzyma.
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1) Kazania na niedziele i wita caego
roku... W Krakowie 1595 r. Jest tych kaza 96, mia-

nowicie niedzielnych 54 i odwitnych 42. Tytu podany
nie odpowiada cile okreleniu szkolnemu, jakie do poj-
cia »kazania< przywizujemy. Z caego te owych kaza
ukadu wida, e autor ani do ich formy ani do nazwy,
ani wreszcie do wzajemnego stosunku czci skadowych
zbytniej nie przywizywa wagi. Chodzio mu przede-

wszystkiem o to, aby tre rzeczy dostrojon bya do pe-

rykopy i wysnuwaa z niej potrzebne dla suchaczów za-

stosowania. Na czele kadego kazania kadzie perykop
ewangelijn; tekstu naczelnego niema 1

), wstp krótki, roz-

prawa podzielona na dwie czci, w zakoczeniu modlitwa.

Temat rozprawy zazwyczaj niejednolity, rzadko tylko druga
cz jest dalszym cigiem pierwszej, a i wtedy rozpatruje

przedmiot z innego punktu widzenia. Cz pierwsza jest

przewanie dogmatyczno-polemiczna, bywa jednak niekiedy

spokojnym, cile przedmiotowym wykadem nauki kato-

lickiej. Cz druga — moralna — wypywa (chocia nie-

zawsze) z wyoonego dogmatu i zawiera praktyczne, bu-

dujce, do ycia tak prywatnego jak publicznego zastoso-

wane uwagi i upomnienia. Obie czci, zwaszcza druga,

maj za fundament perykop ewangelijn. Kaznodzieja

jednak obficie posikuje si dowodami z innych miejsc

Pisma w., z Podania, rozumu, prawa przyrodzonego,

z dziejów kocielnych i wieckich, z dowiadczenia i z nie-

zmiennych prawd yciowych. Std, cho niektóre z jego

kaza, jeli nie cakowicie, to przynajmniej w jednej ze

swych czci naleaoby odnie do rodzaju homilji synte-

tycznej-) cho trafiaj si niekiedy do ksztatu analitycz-

nego zblione 3
); przewanie jednak trzeba je podcign

') Wyjtek stanowi kazanie na w. pitek.
a
) Np. na Szedziesitnic, cz II : o szeciu przeszkodach do do-

brego urodzaju duchownego na roli serc naszj eh ; lub na poniedziaek wiel-

kanocny, cz. II: O piciu poytkach, które w przytomnoci Chrystusowej

dwaj uczniowie odnieli.

3
) Np. kazanie na w. pitek, tudzie cz druga kaz. na niedziel XI

po witkach: Co mamy bra sobie ku nauce z przykadu Dekapolczyków

i o ceremonjach Pana Jezusowych, jako si rozumie maj i jakie z nich

zbudowanie.
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pod rubryk nauk homiletycznych 1

), w których (jak

wskazuje teorja) kaznodzieja uwzgldnia tylko kilka wy-

branych, waniejszych myli perykopy i wysnuwa z nich

odpowiednie do potrzeb suchaczów zastosowania. Ta
wszake niejednolito tematu kazalnego u Skargi, ten

brak zewntrzego planu, to rzekome nieuwzgldnianie

przepisów cisej retoryki, nakazujcych zbiera, szykowa
i uzbraja dowody krasomówcze, nie ujmuj wartoci jego

pracy. Owszem, swoboda w wykadzie, zespolona ze szcze-

gólnem czuciem kaznodziejskiem, odgadujcero róda i ta-

jemnice prawdziwej wymowy, sprawuje, i wykad dogma-
tyczny, zimne i cise rozumowanie, zapa apostolski,

natchnienie prorocze, groby, mocne napomnienia i ser-

deczne ubolewanie, sowem wszystko, co z obfitoci swego
kapaskiego umysu i serca wylewa, zaokrgla si
w ksztatn i harmonijn cao. Koron za tej caoci
s przepikne, pene rozmaitoci modlitwy, rzewne a wy-

mowne wylewy serca, zamykajce kade kazanie 2
).

Jakkolwiek wszystkie nieomal kazania niedzielne i wi-
teczne s doskonae, to przecie pod wzgldem dogmatycznym wy-
róniaj si trzy kazania na Zielone wjiki, dwa na uroczysto
Trójcy Przen. Pod wzgldem siy dowodzenia mona postawi
na czele kazanie na niedziel XV po bwiatkach : O niemiertelnoci

duszy i kazanie na niedziel XVII: O mioci ku Bogu. Ze wzgldu
na miar, takt i ogldno znakomite jest kazanie na niedziel

II po Trzech Królach. Wreszcie pod wzgldem ducha, jaki je

przenika i uczucia, klóre si w uiem skupia, niezrównane jest
:|

)

kazanie na wielki pitek wraz ze sw ogromnie rzewn modlitw
kocow. Midzy odwitnemi pierwszorzdne miejsce zajmuj
kazania na dzie w. Piotra i Pawa, w. Szczepana, w. Sta-

nisawa i w. Magdaleny.

2) Kazania o siedmiu Sakramentach w.
Kocioa katolickiego. Ogoszone byy drukiem

po raz pierwszy 1600 r., ostatnie (szóste) wydanie w Krg-

kowie 1871 r. Jest tu wszystkich kaza 42 (mianowicie

o Sakramentach w ogólnoci jedno, o chrzcie cztery, o bierz-

mowaniu dwa, o Najw. Sakramencie siedem, o Mszy w.

') Ob. tego podrcznika cz III, rozdz. II, 3. Homilja.

2
) Ob. np. zakoczenie kazania wielkopitkowego, albo modlitw ko-

cow kazinia na niedziel I Wielkiego Postu.
l

) Cho przydugie.
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dziesi, o pokucie siedem, o ostatniem namaszczeniu dwa.
o kapastwie trzy, o maestwie cztery, nadto jedno ka-
zanie o wychwalaniu czystoci i jedna »namowa< przy
lubie maeskim). Kazania te odnie naley do gatunku
cigych nauk katechizmowych, o jakich bya mowa w czci
III (rozdz. II, 4). Na czele maj temat_'dosy szczegóowo zapo-
wiadajcy tre kazania. Wstp albo jest bardzo krótki, albo
zupenie pominity, a wówczas autor przystpuje wprost
do rozprawy, która odznacza si wielk jasnoci wykadu,
wykoczeniem, powag, prostot i namaszczeniem. Podzi-
wia w nich trzeba trafno porówna, dobór przykadów
z ycia potocznego, znienie gbokich prawd do pojcia
prostaczków, skupienie tylu wiadomoci, które wzbieraj
niejako ponad swe ramy, a jednak nie nu czytelnika.

ywio polemiczny, stosownie do potrzeby czasu uwzgld-
niony, lecz dosy wstrzemiliwie. Nastpstwo myli ozna-
czone na marginesach stronnic. Koczy rzecz ca albo
modlitwa, albo krótka zachta. Chocia z krasomówczego
punktu widzenia kazania o Sakramentach niej stoj od
zbioru poprzedniego, to jednak ze wzgldów wyej przy-
toczonych stanowi wyborny i niezmiernie gruntowny
o tym przedmiocie materja, z którego kaznodzieja z wiel

kim czerpa moe poytkiem przy opracowywaniu nauk
parafialnych >).

3) Kazania przygodne Skargi dadz si podzieli na
sejmowe, triumfalne, pogrzebowe, polemiczne i ascetyczne.

Najpierwsze miejsce w tym szeregu, owszem wród wszyst-
kich prac witobliwego autora, pod wzgldem krasomów-
czym zajmuj

:

a) Kazania sejmowe 2
). Przemawia ks Skarga

na 18 sejmach. Mia on w tym zawodzie znakomitych po-

*) W wydaniu z przerobion podug tegoczesnej pisowni wzmianko-
-wana praca ks Skargi wysza w dwóch tomikach w Krakowie 1890 i 1891 r.,

jako tom 46 i 47 wydawnictwa »Pobonych ksiek dla wiernych kadego
stanu*.

-) Wydane po raz pierwszy przy Kazaniach ni niedziele i wita
1597 r. Ostatnie, trzynaste wydanie wyszo staraniem »B;bljoteki dzie
chrzecijaskich* zeszyt 36, grudzie 1903. Poprzedza je przedmowa Igna-

cego Chrzanowskiego, ktry utrzymuje, e w tej formie, w Jakiej s podane
do druku, wygosi je ks. Skarga na sejmie odbytym w tyme 1597 r.
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przedników, jak Sokoowski Stanisaw i Powodowski Hie-

ronim. S to jednak mówcy przygodni raczej i aden
z nich nie wyksztaci i nie podniós tego rodzaju wymowy
tak wysoko, jak to uczyni nasz autor. Kaza sejmowych
jest osiem, mianowicie: I. > O mdroci potrzebnej do rady«

miane przy otwarciu sejmu. Mówi tu o potrzebie mdroci
dla tych, którzy maj radzi o dobru pospolitem. Wytyka
trojak faszyw mdro ludzk; wykazuje choroby spo-

eczne, na zleczenie których potrzebna jest mdro z nieba.

Prosi o ni Pana Boga kae, ale prosi dobrze. Wymie-
nia gówne przeszkody do osignicia tej mdroci i ko-
czy modlitw w imieniu króla i senatorów. II. »0 mioci
ku ojczynie i o pierwszej chorobie Rzplitej, która jest

z nieyczliwoci ku ojczynie«. O poytkach i dobrodziej-

stwach tej wspólnej matki, skd wnosi, jak j miowa,
w caoci utrzymywa i w potrzebie wasnem zdrowiem
okupowa trzeba. Przywodzi z Pisma w. bogosawiestwa
Boe dla prawych jej mioników, a nadto przytacza bu.

dujce wzory takiej mioci i wzywa do ich naladowania. —
III. >0 drugiej chorobie Rzplitej, która jest z niezgody do-

mowej*. Ukazuje niezbdn potrzeb jednoci, podaje jej

pobudki, kreli zgubne skutki niezgody. Przydaje przepo-

wiednie i groby, zaznaczajc, e nie tak rycho wojn
i najazdami postronnemi gin narody, jak wasn niezgod.
Dotyka przyczyn owej niezgody i zachca do zachowania
jednoci i wzajemnej wszystkich harmonji. — IV. »0 trze-

ciej chorobie Rzeczypospolitej, któr jest naruszenie religji

katolickiej przez zaraz heretyck«. Jak wan je«t rzecz
dla pastwa religja i urzd kapaski, w jakim szacunku
by ten urzd u dawnych chrzecijan, jakie staranie miano
zawsze o religj i kocioy Boe i gdzie indziej i w Polsce.

Herezje, jedno religji i szacunek jej naleny rozrywajc,
na szkod i upadek Rzpltej dziaaj. — V. >Jako katolicka

wiara policji i królestw szczliwie dochowy wa, a heretyctwo

je obala*. Religja jednoczy wszystkich i czyni bonos
ciyes, a róno wiar odejmuje praw przyja midzy
ludmi, dzieli i rozrywa jedno, rodzi podejrzliwo

i
swary, suszy i podcina korze cnót chrzecijaskich.

Nastpuj antytezy midzy wiar katolick a heretyck
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midzy katolikami a heretykami. Bogosawiestwo za do-

chowanie wiary. — VI. >0 monarchji i o czwartej chorobie

Rzplitej, która jest z osabienia królewskiej dostojnoci
i wadzy*. Religj porównywa do serca, a stan królewski

do gowy w organizmie ludzkim. Potrzeba stanu królew-

skiego. Wychwala monarchje ponad inne formy rzdu.
Boja i cze dla monarchy godzi si z prawdziw wol-

noci. Rozrónia trojakiegorodzaju wolno dobr i czwarty,

czartowski rodzaj wolnoci — y bez prawa, bez zwierzch-

noci, mdrszemu i starszemu nie ustpi, mie wolno do
grzechu, do zabijania i wydzierania. Powody osabienia
wadzy królewskiej. Powstaje na intrygi monowadców,
którzy dla swej prywaty dziaaj na zgub Rzplitej. Upo-
mina, by zaprzestali rozrywania sejmów. — VII. >0 pra-

wach niesprawiedliwych, albo o pitej chorobie Rzplitej*.

Rozbiera róne rodzaje praw: przyrodzone, Boskie, du-

chowne i wieckie. Tumaczy, jak wan jest rzecz mie
dobrze uoone prawa i sumiennych urzdników do ich

przestrzegania. Prawa powinny by sprawiedliwe. Uderza
na zdrone i niedostateczne ustawodawstwo w Polsce i na
bezwadno w jego wykonaniu. — VIII. >0 szóstej cho-

robie Rzplitej, która jest dla grzechów jawnych i nie-

karnoci ich<. Wylicza panujce wówczas bezprawia:

zblunienie Boga, Jego otarzów, upiestwo kocioów, za-

niedbanie sdów i sprawiedliwoci, ucinienie kmiotków
i ubogich, zbytki, mobójstwa, rozrzutno i inne grzechy.

Proroczym duchem zapowiada przysze narodu klski
i upadek.

Pierwsze z tych kaza, o mdroci, nacechowane jest

zwaszcza na pocztku niedocig majestatycznoci i na-

maszczeniem; drugie, korona caego zbioru, znakomite nie-

wysowion rzewnoci, doskona równowag pomidzy
pierwiastkami rozumowemi a uczuoiowemi, jest arcydzie-

em sztuki koatania do serc ludzkich. Trzecie, o zgodzie,

podbija wzniosym nastrojem religijnym, przeraa grob
straszliw, zadziwia gbok znajomoci duszy rodaków.

Czwarte i pite, o religji katolickiej, z ca gruntownoci
swój przedmiot traktuj. W szóstem, o monarchji, podzi-

wiamy gbok mdro polityczn Skargi i si jego do-



317

wodzenia. Siódme, o prawach, zdobi nie tylko mdro,
ale nadto jeszoze spokój artystyczny, wzniose poczucie

sprawiedliwoci i wielka szlachetno duszy. Ósme,

o grzechach jawnych, porywa potg natchnienia, prze-

raa witem oburzeniem, wznosi si na najwysze szczyty

patetycznoci *).

Budowa poszczególnych kaza sejmowych nie jest

tak jednostajna, jak to widzimy w niedzielnych kazaniach

Skargi. Kade rozpoczyna si od tekstu Pisma w., ma
wstp duszy lub krótszy, kade te koczy si za-
klciem i modlitw bagaln, ale ukad rozprawy
kazalnej w kadem jest inny, nie na prawidach szkolnej

retoryki oparty, lecz tylko na logice rozumu i uczucia, na
znajomoci duszy ludzkiej, oraz na naturze i waciwociach
przedmiotu; std ta najwaniejsza cz kazania skada
si u niego z tylu podziaów, ile potrzeba do wyjanienia
i wyczerpania caoci, std równie brak pomidzy niemi

formalnej symetrji. Jednak planu, obmylanego naprzód,

trzyma si cile, nie pozwalajc sobie na zboczenie od
przedmiotu, chyba na dygresje uczuciowe, logicznie z wy-

wodów pynce. W kazaniach pierwszem, piatem, szó3tem

i siódmem zaznacza wyranie i uwydatnia kontury po-

szczególnych czci rozprawy za pomoc przej djalekty-

cznych, dziki temu budowa tych kaza odznacza si
wielk przejrzystoci. W pozostaych nie kreli planu,

którego si trzyma zamierza, i nie odgranicza tak wy-

ranie pojedynczych czci, przechodzc nieomal niepo-

strzeenie od jednej do drugiej. Niemniej przeto podzia
materjau zawsze jest wyrany, a zwizek midzy czciami
jeszcze cilejszy, bo nie sztuczny, lecz organiczny, oparty

na logice rozumu i uczucia 2
).

Sowem kazania sejmowe Skargi, rozpatrywane czy

jako dzieo sztuki kaznodziejskiej, czy pod wzgldem umie-

jtnoci przemawiania do rozumu i serca, czy z uwagi na
pikno stylu i potg sowa, albo wreszcie na budow

J
) Ob. rozpraw Ignacego Chrzanowskiego do Kaza sejmowych, wy-

danie >Bibljoteki Dzie Chrzecijaskich*, Grudzie 1903.

2
) Ob. powyej cytowan rozpraw Chrzanowskiego.
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artystyczn — s skoczonem arcydzieem wymowy kazno-

dziejskiej, nie majcem sobie równego nie tylko u nas, ale

pewno nigdzie; s wspaniaym pomnikiem wielkiej mdro-
ci i wielkiego serca witobliwego ma; s utworem,

w którym odbia si w caym blasku swej nadzwyczajnej

piknoci jego kapaska i obywatelska dusza.

Do kaza sejmowych mona zaliczy Wzywanie
do pokuty obywatelów Korony polskiej, które

Skarga wyda 1610 r. Zawiera ono w formie kazalnej

przestrogi i upomnienia wyraone w omiu poprzednich

mowach, zwaszcza w ostatniej, z której pewne ustpy na-

wet dosownie s powtórzone. W pierwszej czci mówi
o grzechach i naduyciach w Rzplitej, w czci drugiej uka-

zuje rózg karania Boego i wypowiada smutne proroctwa,

poczem tkliwie i gorco wzywa do upamitania i pokuty.

-Straszna to ksieczka, mówi o niej Dzieduszycki, a jeeli

poprzednie kazania s grzmotami, to wzywanie do pokuty

jest piorunem*. x

)

b) Kazania triumfalne, zarówno jak i nastpne
kategorje kaza przygodnych, nie dorównywaj wpraw-
dzie sejmowym, lecz nie brak im wdziku, polotu, Skar-

gowskiej jdrnoci i namaszczenia. 2
) Tu nale:

>Dzikowanie Da zwycistwo multaskie... r. P. 1600. < Na
wzór Psalmisty wzywa mówca wszystkie stany i Rzplit ca do

oddania Bogu nalenej podziki. Napisane jest stylem bardzo

uroczystym. Przymiesza jednak do uczu radosnych nieco go-

ryczy, wspomniawszy stan wewntrzny kraju i psujce si obyczaje.

»Pokon Panu Zastpów za zwycistwo inflanckie... r P.

1605«. Sawi tu Karola Chodkiewicza i porównywa go z Macha-

beuszem. Przywodzi z Pisma w. liczne przykady zwycistw,

dokonanych podobnie przy Boej pomocy; karci wkoncu obywa-

teli, którzy w tej sprawie nie wsparli Rzplitej. Pod wzgldem
krasomówczym kazanie to niej stoi od poprzedniego.

>Na M-skie zwycistwo kazanie i dziki, Panu Bogu czynio-

ne w Wiloie .. 1611 r« Piknie i zwile, ale ju nie z tak
jak dawniej si wyobrani opowiada Skarga powody wojny, bo

te ju óBiny krzyyk dwiga podówczas na swych barkach. —
Do teje kategorji zaliczamy:

1

)
Skarga i iego wiek.

2
) Wyszy wraz z sejmowemi 1600 r.. w póniejszych wydaniach do-

kompletowane.
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» Kazanie na dzikowaniu kocielnem za wrócenie króla j. m.
ze Szwecji r. 159S.« Da w niem dowód niepospolitego taktu

politycznego, albowiem niepowodzenia i bdy Zygmunta, który

wanie koron szwedzk postrada, tumaczy w duchu religijnym

i przedstawia jako dobrodziejstwo Boe dla Rzplite\

> Wsiadano na wojn kazanie... czynione w Wilnie r. P. 1601<,
przed rozpoczciem wojny ze Szwedami. Naucza powag Pisma
w., jak poboni wodzowie na nieprzyjació Boga i bluaierców Jego

zakonu wyprawia si maj. Rokuje pomylno wyprawy i wzy-

wa bogosawiestwa Boego. Koczy parafraz niektórych wier-

szy 103 psalmu, przystosowan do nieprzyjaciela. 1
)

»Na dzikowaniu za jakie pospolite wszystkiego królestwa

dobrodziejstwom Przygotowa je zapewne na uytek kapanów, by
mogli z tego kazania w razie potrzeby korzysta. Rozpoczyna od

tekstu z prefacji: Gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum
et iustum est. We wstpie rozwija myl, dlaczego sodko jest

czowiekowi dzikowa Bogu za nowe dobrodziejstwa. Tern bar-

dziej Bogu milej dawa wdzicznym. Pobudza do wdzicznoci.
W czci pierwszej zastanawia si nad pytaniem: czemu si wi-
cej uweselamy dobrami doczesnemi od Pana Boga, nili duchow-

nerai i wiecznemi. W czci drugiej okazuje, jako wici Ojcowie

za dobrodziejstwa dzikowali, abymy i my dzikowa umieli

i wdzicznoci darów sobie Boskich przyczyniali.

c) Kazania pogrzebowe. Jest ich pi, a naczel-

ne pomidzy niemi miejsce trzyma:

» Kazanie na pogrzebie królowej Anny, ostatniego potomka
domu Jagieowegoc, miane w Krakowie 159G r. Cae nieomal

jest parafraz tekstu Prov. 31, 30: »Omylna wdziczno i marna
jest pikno, niewiasta bojca si Boga, ta bdzie chwalona. « We
wstpie zaznacza, e godzi si po mierci czowieka pobonego
chwali i przykad cnót jego ludziom zostawi i pamitk wiecz-

n dobro jego uczci i aowa, a paka po zgonie jego. Lecz

zanim biaogow królewsk chwali zacznie, przepiknie zastana-

wia si nad tern, dlaczego mier wielkich wiksz bywa dla

wiata przestrog, ni ubogich i sabych. W rozprawie kazalnej

opowiada ywot królowej, jej ród sawny i w narodzie zasuony,
modo i wychowanie, ukryte i ciche cnoty osobiste. Koczy
tkliwemi pobudkami do alu nad jej utrat Mowa ta,

pena prostoty w ukadzie i wielkiej rzewnoci, naley do najlep-

szych w tym rodzaju.

') Tekst ów z ps. 108 i parafraza tego day powód, e jeden ze su-

chaczów, protestant, pofaszowawszy zoliwie myli i sowa mówcy, przesa
je pastorowi Kramerowi w Szczecinie. Rzecz wydrukowana po polsku i po
niemiecku rozesza si u nas i po caych Niemczech, wiele przykroci wy-

rzdziwszy i Skardze i zakonowi, do którego nalea.
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» Kazanie na pogrzebie królowej Anny z. Rakus, ony Zyg-
munta III... w Krakowie 1599 r « Wicej w niem krasomówstwa
i kunsztownoci, ni w poprzedniem, zato nieco mniej prostoty

i rzewnoci. Obszerny i wspaniay yciorys zdobi przedziwne
ustpy o znikomej wielkoci tego wiata, o pokorze i mierci
chrzecijaskiej i zwroty woone w usta królowej, któremi mona
i wielka niedawno pani wraca wiatu swe doczesne zaszczyty

i ozdoby, a egnajc królewskiego maonka, obiecuje modli si
za nim do Boga, aby sprawiedliwie rzdzi, poddanych miowa,
dziatki dobrze wychowa, aby w trudnociach w pomoc Bo nie

wtpi i wszdzie chwa Jego i dobro Rzplitej rozmnaa.
>Pogrzebne kazanie pierwsze., wtóre., Przy pogrzebie pana

wielkiego kazanie pogrzebne trzecie « Jak same tytuy wskazuj,
trzy pomienione mowy napisane byy nie z powodu jakiej szcze-

gólnej okolicznoci, lecz raczej na wzór dla modszych kaznodzie-

jów; std pozbawioae wewntrznej pobudki, nie posiadaj równej
poprzednim siy i ywoci. Pikne tu jedoak znajdujemy zwroty
o krótkoci ycia, o zoikomej wielkoci i przemijajcem szczciu
tego wiata, o sposobieniu si do mierci i do lepszego ywota
i t. d.

d) Kazania polemiczne:
»Xa artyku o Jezuitach . . . odpowied ksidza Piotra Skargi

S J. czyniona na kazaniu w Wilicy... 1606 r.« Broni tu siebie

) swych braci zakoanych od zarzutów, podnoszonych od rokoszan.

Rze z pena werwy i gruntownej filipiki, z niezrównan logik
wykazuje niedorzeczno inkryminacji Wspaniae jest zakoczenie
tego kazania, gdzie mówca zwraca si do biskupów, senatu, ry-

cerstwa, do króla i wreszcie do swych oskarycielów, dla których

baga o przebaczenie, aby std zbawieniu swemu przeszkody

nie mieli.

»Areopag to jest wykad sów w. Pawa ap., któremi 1

)

w Aieopagu trybunalisty pogaskie w Atenach do uznania jednego

prawego Boga namawia.* S to cztery kazaoia miane z polece-

nia króla 1608 r. W kazaniu pierwszem i w pierwszej poowie
drugiego z okazji wykadu, co by areopag, wyprowadza dodatnie

cechy staroytnego sdownictwa, a mówic, w czem sdziowie
chrzecijascy owych dawnych pogaskich naladowa maj, w czem
za wzoru z nich bra nie powinni, wytyka wady sdownictwa
polskiego. Od drugiej poowy wtórego kazania a do czwartego

wcznie, opierajc si na rozumie przyrodzonym, dowodzi istnienia

Pana Boga; mówi nastpnie o stworzeniu wiata, o Upatrzuoci,

o przym otach Boych, wtrcajc przy sposobnoci odpowiednie

uwagi (np. w jakim celu budujemy kocioy, dlaczego zamykamy
w cyborjum K Sakrament), zbijajc bdy inowierców, lub zwal-

*) Dzieje Apost. 17, 22 sq.
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czajc ich przeciwko wierze katolickiej zarzuty. Ostatnie kazanie

koczy zacht do rozwaania doskonaoci Boych, i do oddawa-

nia czci Boga nalenej.

e) Kazania ascetyczne i inne, nieobjte poprzed-

niemi kategorjami

:

>0 boju i onierstwie ehrzecijaskiem z dusznymi nieprzy-

jacioy«, kaza pi. Pierwsze wychodzi z tekstu : »militia est

vita hominis super terramc (Job. 4). a podajc przyczyny tego bo-

jowania (wypróbowanie wiary i mioci ku Bogu, nabywanie pokoju

z wysugi wasnej, milsze po pracach odpocznienie w niebie,

umocnienie w cnotach chrzecijaskich), mówi w szczególnoci

o pierwszym nieprzyjacielu naszym t. j. o wiecie,- jakie s roty

nieprzyjaciela i jaka na kad rot obrona. Drugie — o in-

nym nieprzyjacielu dusz naszych, szatanie: przyczyny jego

gniewu na nas, jaka moc jego i e Chrystus moc t osabi.

Sztuki szataskie w walce z ludmi, uzbrojenie na czarta. Trze-

cie jest dalszym cigiem poprzedniego, wic mówi o innych skut-

kach czyli podejciach czartowskich i jak je pokonywa naley.

Czwarte — o trzecim nieprzyjacielu, którym jest ciao nasze wa-
sne

;
przyczyna tej wojny ducha z ciaem, ciko walki. W czem

ciau ulega, a czego mu wzbrania potrzeba. Rozkosz dusz
osabia, hardym czyni, do krzya Chrystusowego t. j. do umart-

wienia zniechca, od pracy odwodzi. Pobudki do trzymania ciaa

w karnoci. Pite we wstpie ma jeszcze o cikoci walki

z ciaem, w rozprawie za zastanawia si nad tern, 1) jaka jest

sromota grzechu cielesnego, 2) jak atwo w mego wpa, a trudno

z niego wynij, 3) jakie za sob grzechy i inne szkody pociga,

4) jak srogo Pan Bóg karze cielesne nierzdy, 5) jakiej broni

uy, aby tego nieprzyjaciela zwalczy. — Wszystkie te mowy
odznaczaj si mnóstwem nader trafnych porówna.

»0 rzeczach ostatecznych «, kaza cztery. W pierwszem,

o mierci, rozwaa poytek rozmylania o niej, niepewno czasu

jej, gorzko i ciko towarzystwa jej, gdy przychodzi, i dobr
na ni obron, aby nam szkody na duszy nie uczynia. W dru-

giem, o sdzie po mierci, i zaraz po skonaniu sd bdzie, a jako

si go ba i do niego gotowa mamy. W trzeciem, o mkach
piekielaych, jak wielkie to s kary, jak srogoci ich serca nasze

przerazi i do bojani si Boej przywodzi mamy. W czwar-

tem, o chwale i radoci niebieskiej, e niebo jest naszym celem,

dla którego stworzeni jestemy, jakie w niem s dobra, jaki

cie ich tu na ziemi, jako si nadziej ich w ndzach naszych cie-

szy mamy i do pracy i cierpliwoci przywodzi. — Najpikniej-

sze jest ostatnie dla swych myli, porówna, rzewnoci i namasz-

czenia.

»0 miosierdziu, na zalecenie Bractwa Miosierdzia*, kaza
troje. Pomienione bractwo zaoy Skarga w Krakowie 1584 r.

Wymowa wita. 21
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Kazania powysze wypowiedzia 1588 r. w tym cela aby sucha-
czom da pozna istot i cele stowarzyszenia i tym sposobem za-

chci ich tak do zacigania si w jego szeregi, jak i do wykony-
wania miosiernych uczynków chrzecijaskich. Mówi tedy w pierw-

szem kazaniu, jak wielka to cnota miosierdzie, jak wielkie poytki
duchowe na miosiernych spywaj i e bez tej cnoty inne nie

maj znaczenia. W drugiem stawia przed oczy widok cierpie

moralnych i cielesnych, otwiera wszelakiego rodzaju ustronia

i przytuki ndzy i wykazuje, które przed innymi s bardziej po-

ratowania godne, a usiujc pobudzi suchacza do litoci, wskazuje

mu obszerne pole do zasugi przed Bogiem w wykonywaniu cnoty

mioci bliniego. W trzeciem mówi o przedsiwziciu (t. j. o celu)

i konaniu (czyli dziaalnoci) Bractwa Miosierdzia. Rozpoczyna
przedstawieniem poytku stowarzysze religijnych dobrze urzdzo-
nych, a przechodzc do zaoonego przez si bractwa, przedsta-

wia jego dziaalno i zaleca zaoon przy niem Komor po-

trzebnych (mons pietatis), majc przeciwdziaa lichwie. Szcze-

gólnie pikny jest pocztek pierwszego i koniec trzeciego kazania.

>Do Bractwa Miosierdzia i w. azarza, ku wspólnej mi-

oci i czynieniu miosiernych uczynków pobudki*. S to dwa
kazania, miane na naboestwach brackich. Pierwsze wykada po-

ytki stowarzyszenia si w bractwo : umocnienie zobopólnej bra-

terskiej mioci, wzajemne dobremi przykadami zbudowanie, za-

chta do gorliwszego penienia dobrych uczynków. Drugie mówi
o szkodach duchownych, na jakie naraaj si ci, co z bractwa

wystpuj i w czynieniu dobrze bliaim nie trwaj i jakie std
przestrogi uczestnicy stowarzyszenia powinni dla siebie wypro-

wadzi.

»Na modlitwach czterdziestu godzin o jakkolwiek po-

trzeb*. W dziewiciu kazaniach autor zachca do modlitwy

i podaje pobudki do niej. W pierwszem budzi picych snem
grzechu, niedbalstwa i samolubstwa, a ukazujc im groce nie-

bezpieczestwa, kae si ucieka do P. Boga. W nastpnych pi-
ciu rozprawia o bojani Boej, przytacza ze Starego Zakonu liczne

przykady karania Boego. W siódmem od bojani prowadzi do

ufnoci w Bogu i ukazujc nieskoczone Jego miosierdzie, znie-

wala do modlitwy, której powica kazanie ósme, podajc w niem

pobudki do wytrwania w modlitwie. W ostatniem jeszcze raz

omawia rzecz o nadziei, e nas Bóg wysucha, skoro si do Niego

ucieka bdziemy i zachca do modlitwy zwaszcza wspólnej 1

).

1
) Tak jest w wydaniu kaza przygodnych z r. 1600. W wydania

czwartem z r. 1738 s te kazania nieco inaczej i lepiej ^uporzdkowane, mia-

nowicie jest ich tylko pi : pierwsze to samo, co wyej ; ostatnie (pite) to

samo co tam dziewite: drugie i trzecie o bojani Boej (niewolniczej)

do której pobudza z przykadów karania Boego ; czwarte — o bojani sy-

nowskiej: na czetn zaley i pobudki do niej.
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»Czasu wojny, o pobudkach do modlitwyc, kaza sze.
AYychwala w pierwszem bogie dary pokoju, naucza o dobrem jego

uywaniu
;
przedstawia jak ze i szkodliwe s wojny (2) ; nawza-

jem tumaczy ich potrzeb i godziwo, zwaszcza gdy s przeciw

Turkom (3) ; mówi o dziwnych cudach i sprawach Boskich na

wojnie (4): podaje modlitwy z Pisma w., jakiemi pobony chrze-

cijanin czasu wojny ma wzywa pomocy Boga, który jest Bogiem

zwycistwa, Panem Zastpów, wie mocn i zamkiem niezdoby-

tym, Bogiem, który zabija i oywia (5 i 6).

»Do onierzów w samej potrzebie «. Jest to pareneza w du-

chu tej samej pobonoci, co i poprzednie kazania napisana, zach-

cajca przed samym bojem do mstwa i ufnoci w Bogu.

> Czasu suchoci i w godzie przy modlitwie o deszcze We
wstpie tumaczy powód, dlaczego P. Bóg daje ludziom ziemie,

potrzebujce czstego deszczu. Oto, abymy uywajc dóbr ziem-

skich, upewniali si, i nam pyn z nieba od Tego, który deszcze

daje i socu wschodzi i wszystko, co ziemia wypuszcza, zagrze-

wa i oywia kae. Chce nas P. Bóg przez to zawsze jak sy-

nów w mioci swej i w karnoci zatrzymywa. I teraz Bóg za-

myka niebo i czyni je jako miedziane i ziemi elazn i gód na

nas puci chce, abymy si do miosierdzia Jego uciekali, a grze-

chy nasze porzucili. Przywodzi dalej kaznodzieja na pami sze-

reg lat godnych, o jakich wspomina Pismo w. i wykazuje, i
kadej klski przyczyn byy rozliczne grzechy narodu wybranego.

Zachca do wyrzeczenia si grzechów podobnych i do przeprasza-

nia Boga ; koczy gorc modlitw o oddalenie klski godowej.

>Przy oddawaniu lubów Panu Bogu "obiecanych w Czsto-

chowie, gdy si Król I. M. ze Szwecji wrócic, 1599 r. Jest to

wykad nauki katolickiej o lubach : co do lubu prawego naley,

jaki poytek jest lubów, z jakiem je naboestwem oddawa
i wypaca mamy. Zachca wszystkich uczestników podróy kró-

lewskiej do spenienia szezerem sercem uczynionych lubów

;

wzywa Matk Bo i niebian do zoenia podziki Panu i koczy

aktem uwielbienia Boga.

>Na miociwe lato albo jubileusze Rozpoczyna to kazanie

pozdrowieniem apostolskiem, jakiem zazwyczaj oznaczane bywaj
listy okólne papiey: »Salutem et apostolicam benedictionem«.

Podzia robi taki: 1) co jest miociwe lato, 2) jakie na niem

i których grzechów odpusty, 3) co za skarb jest kocielny na nie

i kto nim szafuje, 4) jako ich dostpi, a tych odpustów uczest-

nikami by. Sam jednake wykad rzeczy nie odpowiada wiernie

uczynionemu zaoeniu i nie wszystkie czci jednakowo wyczer-

pujco s rozwinite, std znaczenie miociwego lata niedosy

peno uwydatnione; chocia przeto zawiera wiele materjau przy-

datnego na czas jubileuszu, jednak pod tym wzgldem wzorowem

nazwane by nie moe.

21*
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Co dotyczy formy i ukadu kaza przygodnych, pa-

nuje tu wielka rónorodno. Tekst naczelny niezawsze

ma miejsce. Wstpy, jak zwykle u Skargi, s krótkie, za-

oenie i podzia najczciej wyrane. Rozprawa dusza
lub krótsza, niekiedy tak krótka, e kazanie schodzi do
rozmiaru zwykej parenezy. Zakoczenie zazwyczaj sta-

nowi albo modlitwa, albo krótkie zebranie gównych
myli, lub wreszcie stosowne, a treciwe upomnienie.

Ks Fabjan Birkowski. '.

Mieszczanin lwowski, urodzony 1566 r., studja odby-

wa w akademji krakowskiej, gdzie wywiczy si w jzy-
kach staroytnych, literaturze, filozofji, matematyce, astro-

nomji, i gdzie nastpnie jako magister artium uczy przez

lat siedem wymowy i filozofji. Wyksztacenia dokoczy
potem zagranic, a powróciwszy do kraju, zrazu umyli
powici si subie otarza w szeregach duchowiestwa
wieckiego ; skoro przecie uczu w sobie powoanie za-

konne, przywdzia habit dominikaski 1596 roku w Kra.

kowie. Po odbytym nowicjacie wykada tame teologj

braci zakonnej i spenia urzd kaznodziei. Póniej prze-

oeni wysali go na czas krótki do Rzymu, poczem poru-

czyli mu kazalnic w nowozaoonym klasztorze warszaw-

skim. Zygmunt III gonego ju naówczas mówc przy-

daje do boku królewiczowi Wadysawowi. Odtd Bir-

kowski wystpuje na szerokie pole dziaalnoci religijnej

i narodowej i staje si towarzyszem modego królewicza

w wyprawach wojennych w cigu lat przeszo dwudziestu:

intonuje rycerstwu staroytn pie Bogarodzica, sowem
Boem zagrzewa odwag walczcych, bogosawi hufcom
nacierajcym na wroga, rannym i umierajcym pieszy
z posug religijn, grzebie polegych, a yjcych poucza

prawd Boych i pitnuje naduycia, jakie spostrzega

w obozach onierskich. Wreszcie syt pracy i trudów,

l
) Prócz wyej wskazanych róde ob. jeszcze rozpraw ks. Szlagow-

skiego w Bibl. Dzie Chrz, poprzedzajc »Mowy ks. F. B <. War-

szawa 1901.
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ju prawie siedemdziesicioletni starzec usuwa si z dworu
i wraca do krakowskiego klasztoru, skd przenosi si do
wiecznoci 1636 r.

Stanowisko kaznodziejskie Birkowskiego rónie przez

rónych sdzone bywa. Jedni równaj go ze Skarg, inni

odsdzaj nawet od miana rednio znakomitego mówcy
Naogó biorc, wyzna trzeba, e nie oceniono go nale-

ycie. M to bowiem uczony, wyborny klasyk, niezrów-

nany teolog, doskonay znawca Pisma w., Ojców Kocioa
i umiejtnoci wieckich w takim zakresie, w jakim je na
owe czasy posi byo mona. witobliwy, skromny
w yciu, ubogi i pokorny, peen ducha Boego i gorliwoci

ognistej o chwa Boga i zbawienie dusz, Birkowski przed-

stawia typ kaznodziei obywatela. Gosi z zapaem prawdy
Boe, zachca do penienia przykaza i praktyk chrze-

cijaskich, walczy przy sposobnoci z bdami herezji,

broni chopków, powstaje na naduycia panów, popiera

wadz królewsk, sawi zwycistwa ora polskiego, prze-

czuwa przysze losy narodu i grozi karami boskiemi, bo-

leje i pociesza w nieszczciu. Jest on zarazem rycerzem

w sukni zakonnej, dzieli z wojskiem trudy i niewygody
obozowe, wieci nadzwyczajn odwag i mstwem nie tylko

na polu bitwy, stajc z krzyem na przedzie hufców
i spieszc z pomoc religijn od wodza do prostego o-
nierza, lecz i w czasie spokojnym, wystpuje bez lku
wobec zdronoci, woajcych o napitnowanie. Czy naj-

niszy rang obozowiec, czy starszyzna wojskowa, kady
usyszy od niego sowa prawdy, w kadym, jeli trzeba,

zgromi pych, zarozumiao, nieposuszestwo, poda w ohy-

d krzywd i rozpust.

Jako mówca i pisarz naley on do zotego okresu

kaznodziejstwa i zamyka wietny szereg wielkich gosicieli

sowa Boego. Wymowa jego miaa, grona, potna,
druzgocca, odznacza si rozmachem i zaciciem onier-
skiem i takie nieraz czyni wraenie, jak gdyby zapomnia
na chwil, e ma w rku krzy do bogosawienia. Obok
tego jest on niewymownie rzewnym, nie tylko gdy nad
zwokami królów, wodzów i senatorów aobne wypowiada
myli, lecz bardziej jeszcze, gdy chwalc mstwo i powi-
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cenie polegych setek i tysicy, plcze nad pobitymi ludu
swego. Z drugiej strony w pomylnych dla kraju wypad-
kach sowa jego s wylaniem triumfu i radoci. Bogata
i pena ycia wyobrania, przewaga ywiou uczuciowego
nad rozumowaniem, unoszca go sia liryzmu czyni ze
prawdziwego kaznodzieje. -poet. Nadto wymowa Birkow-
skiego tchnie ywemi barwami swojskoci. O wszystkiem,
nawet o tem, co obce, czy dawne, czy teraniejsze, sdzi
z punktu zapatrywania spóczesnego sobie i narodowego.
Gdy za do powyszych przymiotów przydamy wielk po-

pularno i swad oratorsk, zrozumiemy atwo, dlaczego
tak gone jako kaznodzieja mia imi w caej Rzplitej,

tysicami zbierano si dokoa jego ambony, dlaczego wielu

go nad Skarg nawet wynosio, dlaczego wreszcie nie byo
w caej Polsce kocioa, gdzieby nie sta na pulpicie ks-

Fabjan i jego postylla.

Styl Birkowskiego nie wykwintny, okresy nie rze-
bione, jzyk zato zbogacony przeze wielu nowemi zwro-
tami, nawskro swojski, niewymuszony, naturalny, daleki

przecie od prostactwa, naogó poprawny, w wielu miejs-

cach nawet wzniosy i klasyczny. Jzyk to bogaty w trafne

porównania i aforyzmy, oywiony przysowiami, które

wtedy byy w ustach narodu, a w czci i dotd si prze-

choway, peen dawnych a dobitnych wyrazów. Baczc na
wszystkie pomienione zalety, susznie przyzna mona
mówcy naszemu zaszczytne miano Chryzologa polskiego.

Ma jednak kapelan Wadysawowy i wady swoje,

bdce niejako zapowiedzi rychego tu po nim przerwa-
nia si wtku tradycji wielkich kaznodziejów naszych.

Pierwsz mianowicie wad jego jest, e raz po raz do
zwykych tematów kaznodziejskich miesza kwestje schola-

styczne, a przez to odchodzi od przedmiotu i staje si roz-

wlekym. Nadto zna w jego utworach dno do wyst-
powania z erudycj, której w istocie wielkie posiada za-

soby, a chocia miao mona utrzymywa, e nie kierowaa
nim pobudka popisywania si na ambonie, to przecie
ra do pewnego stopnia cytaty wieckich autorów, aluzje

czerpane z mitologji lub historji staroytnej. Druga ujemna
strona kaza Birkowskiego ujawnia si w zamiowaniu
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wyrae rubasznych, porówna, dowcipów i anegdot, nie

licujcych z powag mównicy kocielnej, w uyciu zbyt

gryzcej ironji, któr niekiedy u niego napotykamy;
wreszcie . w zbytniej cierpkoci, z jak przy nadarzonej

okazji odzywa si o heretykach. Jest on skutkiem tego

nierówny, a gdy raz wznosi si do szczytnych porywów,
drugi raz spada do banalnej powszednioci

;
jest gorcy,

to znowu wymuszony ; naturalny, to znowu sztuczny

;

rzewny, to znowu sarkastyczny. Wreszcie trzeci skaz,
której radzibymy w nim nie widzie, s latynizmy : man-
dat, makua, salt, konfirmowa i t d., lub wyrazy polskie

wprawdzie, lecz takie, któreby nie tylko na kazalnicy, ale

i w przyzwoitej mowie potocznej miejsca mie nie po-

winny. Cytuje te, w pierwszym zwaszcza tomie swych
kaza teksty Pisma w. po acinie zamiast po polsku ')

a chocia tego rodzaju pstrokacizny mona nie podciga
pod miano waciwego makaronizmu, to przecie obniaj
one w pewnej mierze pikno kaznodziejskiego stylu.

Niektóre jednak z wad powyszych znajdujemy i u wcze-
niejszych od niego kaznodziejów zygmuntowskich, nawet
u samego Skargi, cho nie w takiej mierze, co u Birkow-

skiego. W kadym razie wady te nie s u niego ani tak

liczne, ani tak dalece race, iby gwoli nim trzeba byo
odmówi mu miejsca w zaszczytnym szeregu mówców zo-

tego okresu. Caa jego wina polega raczej na tern, e
swym wpywem i genjuszem nie powstrzyma wspóczes-

nych gosicieli od fatalnego kierunku, jaki ju za jego

ycia wywalcza sobie prawo obywatelstwa, a zapanowa
na dobre w nastpnym okresie.

Kazania Birkowskiego mona podzieli na nie-
dzielne, witeczne i przygodne. Pierwsze

dwie kategorje wyszy w dwóch tomach in folio. Kady
tom skada si z dwóch czci: jedna ma kazania niedzielne,

druga witalne. Tom pierwszy ujrza wiato dzienne

w Krakowie 1620 r., przedrukowany za by (z przydat-

*) Polskie cytaty z Pisma w. ma jeszcze nie wedug Wujka, lecz

wedug wasnego tumaczenia.



328

kiem niektórych kaza 1

), 1623 r. tame. Na kad nie-

dziel i na wita przedniejsze ma po dwojgu kaza 2
),

wszystkich razem 211. Na czele pierwszego kazania autor
kadzie zawsze perykop ewangelijn. Tom 2-gi mia tylko

jedno wydanie z r. 1628. Kaza podwójnych w pierwszej

czci ma 25, w drugiej — sze, nadto po jednemu na
rody i pitki w. postu, cztery na w. pitek i trzy o Ró-
acu w., wszystkich — 222. Perykopy w tym tomie po-
minite zupenie. Wykadajc i uzasadniajc tajemnice
wiary, autor zapuszcza si niejednokrotnie w dociekania
teologiczne i szczegóy scholastykom waciwe. W moral-
nych tumaczy zasady obyczajowe, czy ogólne, czy odpo-
wiednie do ducha czasu, w którym pisa i mówi, np. prze-

ciwko pojedynkom, o czarnoksistwie, o bogobojnym onie-
rzu. Metody trzyma si dydaktycznej; kazania cakowicie
polemiczne s bardzo rzadkie, zato w innych przy spo-

sobnoci daje inowiercom krótkie, lecz niekiedy dosy
gwatowne i cierpkie odprawy. To go wszake poniekd
broni, e mia a nadto uzasadnion pobudk wobec sto-

kro bardziej obelywych blunierstw, szykan i oszczerstw,

jakich sobie pozwalali heretycy wzgldem rzeczy najdro-
szych sercu katolickiemu. Na wita uroczyste przewanie
objania odpowiedni tajemnic; o Matce Boskiej, jak to

byo rzecz w jego zakonie tradycyjn, mówi czsto i go-

rco. W kazaniach o witych wybiera temat o jakiej

cnocie ich, prawi przecie o niej ogólnie, popierajc j
przykadami nie tylko z ycia jednego, z którego wzi
okazj mówienia, lecz i innych witych.

Co dotyczy formy, niewszystkie kazania Birkowskie-

go s niemi w cisem znaczeniu tego wyrazu. Ma on,

zwaszcza wród niedzielnych, wiele homilij, których ukad
pod wielu wzgldami podobny jest do tego, jakiego trzy-

ma si stale Skarga. Zaczyna od naczelnego tekstu, wy-

!
) W drogiej czci ma 3 kazania na uroczysto Zwiastowania

:

równie pod koniec teje czci dwa kazania o odpustach i trzeci

o jubileuszu.

3
) Znajduj si tu take kazania na dzie w. Jacka i O wiczeniu

modzi przy pamici w. Jana Kantego, umieszczone pomidzy przygodnemi

w Bibljotece Dzie Chrze., cz. II, 1901.
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jtego z perykopy i majcego suy za motyw i to cae-

go kazania. Wstp krótki, wprowadza do zaoenia wypo-

wiadanego wyranie. Podziaów nie zaznacza, wystpuj
one jednak w dalszym cigu dosy jasno, owszem rzucaj
si w oczy, gdy oznaczone s na marginesie kolejnemi

goskami alfabetu. W rozprawie kazalnej albo wykada
myli perykopy, albo wziwszy z niej jeden temat, opiera

jego opracowanie na szczegóach, zawartych w sameje pe-

rykopie. Tym sposobem wiele jego kaza, jeli nie w ca-

oci, to w jednej przynajmniej czci, odnie naley, czy

do kategorji nauk homiletycznych, czy te do rodzaju ho-

milji wyszej albo syntetycznej. 1
) Ma te mnóstwo waci-

wych kaza, rozpoczynajcych si podobnie, jak wyej, od
tekstu i wstpu, z rozpraw jednolit lub na dwie czci
podzielon, tak przecie, e obie si wzajemnie uzupenia-

j, a druga jest dopowiedzeniem, rozwiniciem, lub prak-

tycznem zastosowaniem pierwszej. Budowa rozprawy ka-

zalnej prawidowa i logiczna, skada si z punktów wza-

jemnie poczonych jedn nici zaoenia. Zbyt przeoie

wielka owych punktów ilo wyradza niekiedy chaotyczno
i powtarzanie. Zakoczenia krótkie. Zbiera w nich to,

o czem by mówi (chocia niezawsze), czyni zwrot serdecz-

niejszy do suchaczów i zamyka króciutk modlitewk, cza-

sami koczy nagle, kadc niespodzianie dla suchacza
amen.

Niewszystkie kazania Birkowskiego s jednakowej

wartoci. Krukowski 2
) ze wzgldu na praktyczny uytek

dzieli je na wyborne, dobre, mierne, niestosowne, polemicz-

ne, emblematyczne, a polecajc pierwsze trzy kategorje,

susznie zaznacza, e s w nich skarby, które opaci si
wydoby z pyu zapomnienia i oczyciwszy z naleciaoci

ducha czasu, uy na przepyszn ozdob kazalnicy. 3

)

!) Np. w tomie pierwszym: 2-ga cz pierwszego kazania na niedziel

XV po witkach, kazanie drugie na t sam niedziel, kazanie drugie na

powicenie kocioa; w tomie drugim: kazanie pierwsze na niedziel III

adwentu.

-) Ob. miesicznik Homiletyka t. I, str. 193.

') Do najpikniejszych zalicza w tomie pierwszym: pierwsze na niedz.

III adw., drugie na niedz. IV adw., drugie na II niedziel po Trzech Kró-
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Wród przygodnych kaza BirkowBkiego najcel-

niejsze s aobne. egna w nich i opakuje, co wówczas
Rzplita miaa najznakomitszego. Styl w nich podniosy
uroczysty, pochway trzymane w tonie szlachetnym, wolnym
od napuszonego panegiryzmu; tchn serdecznym zapaem
i gbokiem przejciem, godnem wielkiego kaznodziei.

W wikszej czci tych kaza mówca szczliwie uywa fi-

gury retorycznej t. zw. powtarzania, do czego najczciej

suy mu tekst naczelny, rzadziej inne jakie zdanie. Do po-

grzebowych nale:
1) Na pogrzebie ks. Piotra Skaigi, miane w Kra-

kowie 1(> 12 r. Tekst naczelny: »Surrexit Helias propheta, quasi

iguis...« Eccl. 48. Po krótkim wstpie, w czci pierwszej prze-

prowadza porównanie kaznodziei do ognia, podobiestwo widzi

w tern, e gosiciel prawdy Boej jak ogie wieci nauk i cnot,

zagrzewa serca ciepem sowa Boego, gorco aski Boej w su-

chaczach utrzymuje, przepala rdz grzechow. Cz druga jest

waciwym panegirykiem, w dobrem znaczeniu wyrazu, obejmuje

ycie, dziaalno i cnoty nieboszczyka. Mowa ta jest jedn z naj-

pikniejszych w tym rodzaju.

2) Syn koronny albo kazanie na pogrzebie
Joachima Ocieskiego, kasztelana sandeckiego, wCe-
rekwi 1613 r. Wychodzc z zaoenia, e pami ludzi dobrych,

których synami koronnymi nazywa, na dugie czasy chwalebna

zostanie, piknie wykada, kto ma prawo do miana syna koronne-

go w królestwie Chrystusowem i jaka jest rónica pomidzy sy-

nem koronnym ziemskim a niebieskim. Wreszcie zwraca si do

nieboszczyka i sawi go jako prawdziwego syna koronnego, zna-

mienitego mdroci, roztropnoci i ianemi cnotami obywatelskie-

mi, oraz chrzecijaskiemi.

3) Jan Zamoyski albo kazanie na mszy zad usz-
nej na zamku krakowskim r. P. 1G05. Tekst naczelny

' z II Król 3: »Aza nie wiecie, e hetman, a bardzo wielki, poleg

dzi w Izraelu* — odrazu usposabia suchacza do wysuchania

opowieci o niezwykych, a tak wielostronnych czynach zmarego.

lach, pierwsze i drugie na IV po Trzech Królach, pierwsze na II niedziel

po Wielkiej nocy, pierwsze i drugie na ZieL w., pierwsze na uroczysto

w. Szczepana, pierwsze na uroczysto w. Piotra i Pawa, pierwsze i drugie

na urocz. Podwyszenia w. Krzya i na dzie WW. witych: w tomie dru-

gim: drugie na niedz. II adw., pierwsze na IV adw., na niedziel III po

Trzech Kr., drugie na szedziesitnic, na niedz. pierwsz i na XVI po

Ziel. w., na uroczystoci w. Romualda, Horjana, Klimunta (Klemensa)

i Katarzyny.
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Udatne jest tu zestawienie w Zamoyskim rycerza z pisarzem

i wodza z uczonym.

4) Kawaler Maltaski na pogrzebie Zygmunta
Srzedziskiego, w "Warszawie 1616 miane. Pomieniony ry-

cerz zakonny, sawny w morskich potyczkach, pogromca Turków,

powróci na staro do ojczyzny, aby w niej koci swe zoy.
Birkowski w mowie pogrzebowej wylicza obowizki kawalerów

maltaskich, poczem robi apostrof do nieyjcego i chwali go, i
nie dla korzyci doczesnych zosta kawalerem, a natomiast jania
cnotami bogobojnego rycerza zakonu.

5) Krzy kawalerski albo pami Bartomie-
ja Nowodworskiego, kawaleramaltaskieg o. Kazno-

dzieja rozpoczynajc panegiryk od sów w. Pawa II Tym. 4:
»"Wojowaem dobr wojn, biegum dokona« i t. d., mówi ob-

szernie o osobistych zasugach zmarego, które widzi usymbolizo-

wane w krzyu maltaskim, zdobytym i uzacnionym wielkiemi

i na obczyuie i w kraju sprawami komandora. Tumaczc w ci-

gu rozprawy kazalej przymioty owego krzya, zdobi j powtarza-

niem i rozwijaniem tekstu naczelnego.

6) Ksi Krzysztof Zbaraski na pogrze-
bie wspomniany, w Krakowie 1627. Za motto posuy
Birkowskiemu tekst z Przyp. 4 : »cieka sprawiedliwych wietna,

jako wiato, pochodzi i ronie a do dnia doskonaego*. W pierw-

szej poowie przedstawia syna wiatoci w przeciwiestwie do sy-

na ciemnoci. W drugiej, przystosowujc poprzednie uwagi do

nieboszczyka, opowiada ycie i sprawy jego, dobrodziejstwa wiad-
czone Rzplitej, wierno wzgldem króla, mstwo wojenne, przede-

wszystkiem za szeroko rozwodzi si nad jego sawnem poselstwem

do Turcji po klsce cecorskiej, nad mdroci i hartem duszy, jakim

wówczas zajania w Konstantynopolu. Koczy opisem pobonej
mierci ksicia i zachca do modlitwy za jego dusz.

7) Jan Karol Chodkiewicz, wojewoda wileski,
wielki hetman koronny i W. Ks. Litewskiego. Po krót-

kim wstpie mówca opowiada ywot bohatera, jego rodzinne sto-

sunki, charakter i usposobienie, nawet postaw i fizjognomj; po-

tem dosy treciwie wspomina czyny Chodkiewicza w Inflantach,

przechodzi do bitwy chocimskiej, któr szeroko, barwnie i gorco
maluje. Panegiryk ten naley do najpikniejszych.

8) Na pogrzebie Jana Weyhera, wojewody
chemiskiego kazanie, miane w Pucku 1626. Tekst na-

czelny z Przyp. 16: »Pami sprawiedliwego z chwaami, imi
niezbonych butwieje,c — daje Birkowskiemu powód do podziau
mowy na dwie czci; pierwsza: o sawie bezboników, zbyt roz-

wleka, a cytaty z autorów staroytnych czyni j chodn i cik:
druga, na pierwsz poow tekstu, bardzo oywiona, zwaszcza e
wplata w ni ywot zmarego. Najlepsze jest miejsce, gdy wpro-
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wadz suchacza w bój pod Chocimcm, ^rdzie nieboszczyk wielk
okry si saw.

9) Stefan Chmielecki, wojewoda kijowski,
pamici pogrzebn wspomniany. Rozpoczyna tek-

stem z II Król. 3, 33: >Nie umar tak ten, jako wic umiera
zwykli gnunic — odpowiadajcym doskonale penemu czynów
i wrzawy wojennej yciu bohatera. Psuje pikn mow rozwleke
opowiadanie z historji naturalnej o monocerosie.

10) Kwiaty z koron królewskich, albo pami
Naj. Pani Konstancji, królowej polskiej i szwedz-
kiej. Bya drug on Zygmunta III, a poprzedzia o dziesi
miesicy do grobu królewskiego maonka. W kraju niepopularna,

odznaczaa si jednak wielkiemi cnotami, z których mówca wije,

niby z kwiatów, wieniec na jej koron. Rozwaa przedewszyst-

kiem jej wiar i pobono, jej mdro w zarzdzie domu, czy-

sto i gorliwo religijn.

11) Kwiaty z koron królewskich, albo pami
Zygmunta III etc. Rozwija tu przewanie obraz domowych
cuót zgasego monarchy : mdro, sprawiedliwo, powcigliwo
i mstwo, jakie okaza zwaszcza podczas rokoszu Zebrzydowskiego.

Koczy uwag, e korona królewska Zygmunta raczej cierniow
ni zot bya, ale mu si obrócia w niezwid, jakiej godzien

jest za pobone sprawy swoje.

Drug kategorj przygodnych kaza Birkowskiego

stanowi mowy dzikczynne. Najpierwsze pomidzy niemi

miejsce zajmuje:

1) Panu Bogu w Trójcy w. jedynemu po-
dzikowanie za uspokojenie Korony i W. Ks.

Litewskiego z cesarzem tureckim 1621 r. W-
tek, na którym mówca osnu pen zapau przemow, wzity jest

z Ps. 146. Wiersze std kolejno cytowane, uatwiaj mu opo-

wie zdarze pod Chocimem. Przedstawia naprzód napuszon
dum Osmana, który stan na czele potgi zebranej z trzech

czci wiata, pewny, e Polsk jednym zamachem pokona i za-

garnie. Inaczej przecie postanowia Opatrzno, osaniajc swym
puklerzem garstk bojowników. Bogu te chwa tego nad bar-

barzycami triumfu przypisuje, nie przepomina jednak bohater-

stwa rycerzów katolickich, których do gwiazd przyrównywa, wspo-

minajc z rozrzewnieniem, jak widok walczcych jego samego bu-

dowa i pociech napenia.

2) Kanty mir Basza poraony, albo o zwy-
cistw i e z Tatarami Stanisawa Koniecpol-
skiego, hetmana polnego koronnego, dnia 20.

czerwca 1624. Wymieniony w nagówku bohater, pogromi-

wszy Tatarów pomidzy Haliczem a Bolszowem, odprawia wjazd
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triumfalny do Lwowa, prowadzc ze sob kilkadziesit wozów

niemowlt, zabranych w jasyr, a odbitych nieprzyjacielowi. Bir-

kowski u wrót kocioa powita zwycisc bardzo rzewnem prze-

mówieniem. Zaczyna od dzikczynienia: » Chwal duszo moja

Pana« i wezwanie to raz po raz w kazaniu powtarza sercem

przepenionem radoci z powodu ocalenia mnóstwa dziatek, które

pohaócy chcieli wychowa na wrogów wiary katolickiej. W tak

uroczystej chwili zwraca si z wymówk do ocalonej z jasyru

szlachty, a czynic uwag, e j Bóg za ucisk ludu roboczego po-

kara, upomina do zaprzestania naduy. Koczy uwielbieniem

Boga i pragnieniem, by Pan królowa nad nami i tu na ziemi

i w niebie na wieki.

3) Nagrobek Osmanowi cesarzowi tureckiemu
w r. P. 1622. Pomieniony sutan, powróciwszy do siebie po po-

gromie chocimskim, zgin mierci gwatown. Z tego powodu

Birkowski wypowiedzia sw mow na podzikowanie P. Bogu

za uwolnienie Rzpltej od miertelnego jej nieprzyjaciela i za za-

pewnienie przez to pokoju dla poudniowych granic pastwa. Ton

kazania, w któreni zestawia potg, pych i zbytki zabitego z jego

upadkiem, jest patetycznym, cho szczerym wyrazem uczu kaz-

nodziei.

4) Kwiat opadajcy albo nagrobek Gustawa
Adolfa, króla szwedzkiego. Mowa ta napisana zostaa

z okazji mierci Gustawa, zaszej pod Liitzen 1632 r., podczas

wojny trzydziestoletniej. Jest ona o wiele chodniejsz od po-

przedniej, a zwraca si gównie przeciwko inowiercom i wyka-

zuje trojak przyczyn zaguby pastwa: bdno wierstwo, chciwiec

na dobra kocielne i konfederacje nawizywane z heretykami.

Do ostatniej grupy kaza przygodnych nale nast-

pujce:

1) Kazania obozowe o Bogarodzicy. S to dwie

homilje na staroytn pie, której piewanie wród rycerstwa za-

czo podówczas wychodzi z uycia, a któr kaznodzieja pragn
przypomnie wojownikom polskim. Treci ich" jest wykad nauki

chrzecijaskiej, zawartej w pieni. Homilje te s analityczne,

poszczególne bowiem czci nie wi si w jednolit cao, lecz

kada oddzielna strofka, niby wiersz Pisma w., ma swój osobny

wykad. Kaznodzieja podaje naprzód jej znaczenie dosowne, po-

czem wyprowadza odpowiednie nauki i zastosowania.

2) Jozue na kold dany. Kazanie to wygosi Bir-

kowski na Nowy rok 1613 r., a idc za ówczesnym zwyczajem,

wszystkim stanom Rzplitej, poczwszy od króla i królewicza, daje

w sposób dowcipny rozmaite podarki, podobierane z ywota Jo-

zuego i odpowiednio dostosowane do suchaczów. Zna tu ju
w wykadzie rzeczy zepsuty smak, który wówczas pocz si
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upowszechnia w kraju i podbija umysy kaznodziejów. Ulega-

jc mu, Birkowski zanadto igra z dowcipem, wprowadzajc aluzje

dziwaczne i nieco nacigane 1

).

3) O Exorbitancjach kazania dwoje prze-

ciwko h er ety kom...

4) Exorbitancj e... k a z a fi dwoje. Dwa poprzed-

nie miane byy podczas sejmu konwokacyjnego w Warszawie

1632 r. W pierwszem surowo uderza na inowierców, chccych

z katolikami zgody kosztem zasad wiary tych ostatnich i wyka-

zuje, e próne s ich ualania na wyjcie praw krajowych ze

swej kolei (ex orbita) i bezzasadne dania sformuowane podczas

bezkrólewia po zgonie Zygmunta III. W drugiern powstaje prze-

ciw wydziedziczaniu synów i córek, wstpujcych do zakonu.

Drugie dwa pochodz z roku nastpnego i nale take do ro-

dzaju kaza karccych.

5) Gos krwi b . Józefata, take b. Jana
Sarkandra, mczennika morawskiego i obrazu
brunsberskiego. Przytem o obrazach jako maj
by szanowane. Kazania czworo. Krak. 1629 r.

Powodem do tych kaza byy pamitne wydarzenia, które sam

tytu opowiada. Pene s zapau i dobitnoci.

6) Jest nadto aciski zbiór kaza Birkowskiego p. t. Ora-
tiones ecclesiasticae. Crac. 1622 r. Zawiera 28 mów
witalnych, trzy pogrzebowe, dwie religijno-polemiczne i dwie

mowy akademickie.

3. Inni mówcy tego okresu.

1. Ks Józef Wereszczyski, kanonik chemski, opat sie-

ciechowski, biskup kijowski, um. w Krakowie 1599 r. Wzo-

rowy pasterz, pisarz polityczny i ascetyczny. Jako kazno-

dzieja celuje praktycznoci, zastosowaniem przedmiotu do

potrzeb prostego ludu, moc i wyrazistoci w opisach.

Styl ma prosty, jasny, pynny, polszczyzn do Skargow-

skiej podobn. Pozostawi: 1) Kazania albo wicze-
nia chrzecijaskie na 18 niedziel, z wyka-
dem tak na E w angel j e, j a k o te na 12 czon-
ków wiary chrzecijaskiej. Krak. 1587 r. Kaza
tych jest 18, a kade skada si z dwóch zupenie odrb-

nych czci. Pierwsza-jest waciw homilj analityczn na

l
) Mowy pogrzebowe i przygodne Birkowskiego a dotd wyliczone,

z krytyczn ocen mówcy, przez ks. A. Szlag, wyszy staraniem Bibl. Dzie

Chrz. Warszawa 1901 r.
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tekst przypadajcej perykopy ewangelijnej (od niedz. I po-

stu do niedz. II po w. Trójcy), druga podaje wyjanienie

katechizmowe kolejnego artykuu Skadu Apostolskiego. —
2) Instrukcja albo nauka o spowiedzi. Kraków
1585 roku. — 3) Kazanie na dzie zaduszny.
Kraków 1585 roku. Uzasadnia tu nauk katolick o czycu;

charakter kazania polemiczny, lecz utrzymany w tonie roz-

sdnego umiarkowania. — 4) Kazania przy przyj-
mowaniu witoci maestwa, tame 1585 r.

Jest to nauka moralna, wykazujca lubnej parze godno
sakr. maestwa, cel i obowizki stanu maeskiego.

2. Ks. Stanisaw Sokoowski (1537—1593), kanonik kra-

kowski i kaznodzieja Stefana Batorego, m wielkiej na-

uki, wietnej wymowy i gbokiej pokory. Zostawi tylko

aciskie kazania, jeden zbiór p. t. Nuntius salutis,

Crac. 1588 (pi kaza o tajemnicy Wcielenia, osnutych

na tle Ewangelji ze mszy Rorate), drugi — Orationes
ecclesiasticae, Colon. 1587 (siedm kaza treci prze-

wanie apologetyczno-polemicznej). S to jednak raczej

gruntowne rozprawy teologiczne, nie zna w nich bowiem

tego zapau oratorskiego, z jakiego tak gonym by
u spóczesnych. — Napisa te p. in. dzieko homiletyczne

p. t. »Partitiones ecclesiasticae*, w którem w formie dia-

logu podaje zasady kaznodziejstwa. (Ob. Przegld. Powsz.

r. 1892: Ks. St. Sok. Studjum do dziejów kaznodziejstwa

XVI wieku).

3) Ks. Stanisaw Grodzicki (1541—1613) Tow. Jez., aposto

Litwy, profesor akademji wileskiej, ostatnio rektor kole-

gjum w Poznaniu. Napisa: 1) O jednej osobie w uy-
waniu Sakramentu Ciaa Paskiego., kaza
sze. Wilno 1589 r. Wykad obszerny i gruntowny, ten-

dencja polemiczna przeciwko Krowickiemu i Grzegorzowi

z arnowca. — 2) O czycu, pierwsze kazanie na
pogrzebie j. o. ksinej Katarzyny Radzi-
wiów ej. Wilno 1592 r. — 3) O czycu, kazanie
wtóre, miane przy pogrzebie ks. Olbrychta
Radziwia. Wilno 1593 r. — 4) Kazanie na po-
grzebie Katarzyny z Tenczyna Radziwi-
ów e j. Wilno 1592 r. — 5) O poprawie kalendarza,
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kazania dwój e... Wilno 1587 r. 6) C o n c i o n e s Qua-
dripartitae (czteroczciowe) na niedziele i wita ca-

ego roku, miewane po polsku w Wilnie, a wydane po a-
cinie w Krakowie (1605—1607). Ma po cztery kazania na
kad Ewangelj: pierwsze o bojani, drugie o wierze>
trzecie o nadziei, czwarte o mioci. Odznaczaj si
wielk gruntownoci i nacechowane s, jak i polskie jego

mowy, ywioem polemicznym. — 7) Concio de próba n-

dis spiritibus per missionem ordinariam.
Crac. 1607 r. — 8) Concio de Passione Domini.
Crac. 1609 r.

4) Ks. Hieronim Powodowski (1543—1613), sekretarz Ste-

fana Batorego, kanonik krakowski, m gadkiej i gorcej
wymowy. Napisa: l)Christologia seu sermones
de Chris to. S to kazania o Chrystusie Panu, prze-

wanie dogmatyczne z zastosowaniami moralnemi. — 2) K a-

zania niektóre o szczerem sowie Boem,
oprawdziwem wyrozumieniu jego i uywa-
niu wieczerzy Paskiej pod jedn osob.
Pozna 1578. — 3) Wdzido na sprone bdy
s blunierstwa nowych Ar j ano w. Pozna 1582.

Zawar tu szereg nauk o Bóstwie przedwiecznem Syna
Boego przeciwko bdom Czechowicza, Niemojewskiego
i in. — 4) Kazanie na pogrzebie Stefana Bato.
reg o, Krak. 15S8. Jeden z najpikniejszych zabytków
mowy pogrzebowej.

5) Ks. Sebastjan Nuceryn (Orzeszko, 1565—1635), kazno-

dzieja krakowski, kanonik sandomierski, przez spóczesnych
chwalony z nadzwyczajnej wymowy. Zostao po nim w r-
kopisie okoo dwudziestu kaza na dni niedzielne i wi-
teczne. 1

) Jedno z nich na uroczysto Narodzenia Paskie-
go podaa wocawska ^Homiletyka* t. V, str. 529. Opra-

cowanie tematu staranne, wedug zasad kaznodziejstwa,

styl powany, spokojny, jzyk czysty; wykad jasny, przej-

rzysty, i logiczny. Prócz tego ogosi drukiem dwie mowy
aciskie.

l
) Zachowane s w Bibl. Jagielloskiej, rkopis Nr. 1159.
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6) Ks Andrzej Radawiecki (f 1634), dominikanin, m
wielkiej witobliwoci i apostolskiego ducha; jako kazno-

dzieja odznaczaj si wielk prawdomównoci i odwag.
Styl ma jdrny, dosadny i ywy, jzyk ogadzony, a przy-

tem czysty i swojski. Znane s tylko jego trzy mowy pogrze-

bowe, mianowicie: 1) Prawy szlachcic w kazaniu na
pogrzebie Andrzeja Stadnickiego... Kraków 1632.

W pierwszej czci karci wady ówczesnej szlachty i wyka-
zuje cechy prawego szlachcica; w drugiej, krótszej, mówi
o nieboszczyku, e godzien iest miana i przywileju szla-

checkiego — 2) Prawy ojcowie w kazaniu na po-
grzebie Mikoaja Stadnickie go... Kraków 1630. Na
tle ycia nieboszczyka wylicza znamiona prawych ojcowi-

ców, to jest takich szlachetnie urodzonych, którzy ojców

swych obyczaje i cnoty naladuj. — 3) Rozwód aos-
ny, który mier uczynia z maonk P. Miko-
aja Firleja...- tame 1632. Daje w tej mowie wizerunek

wzorowej ony, jak bya zmara kasztelanowa.

7) Ks. Mateusz Bembus (1567—1645) Tow. Jez., rektor ko-

legjum poznaskiego, kaznodzieja Zygmunta III. Wymow
mia pynn, styl wyborny, doskonale opracowany. Mniej

porywa ni Skarga, ale bardzo si do niego zblia. Ogo-
si drukiem cztery mowy pogrzebowe, nadto: Wzywanie
do jednoci katolickiej... uczynione na kaza-
niu w kociele metro p. lwowskim, w dzie w.

Szymona i Judy apostoów. Kraków 1629; i Promp-
tuarium Concionatorum.

8) Ks. Jakób Olszewski (1585-1634) Tow. Jez., profesor

akademji wileskiej i kaznodzieja przy kociele w. Jana
w Wilnie. Za ycia mia saw znakomitego mówcy. Styl

ma dosy gadki i ywy, wolny od makaronizmów, krom
e przytacza teksty naprzód po acinie. Zreszt wszystkie

wady kaznodziejów póniejszych w nim napotykane ka
go umieci ju w okresie nastpnym. Zostawi 9 mów po-

grzebowych, trzy triumfalne, jedno kazanie o w. Kazimie-

rzu i Kazania albo tytuy rónych lat rónym
osobom wystawione. Wilno 1634. Te ostatnie s to

mowy Olszewskiego razem zebrane.

Wymowa wita. 2Z
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ROZDZIA VIII.

Okres panegiryczno- makaroniczny wymowy
kocielnej.
(1650-1750)

1. Pogld ogólny.

I. Wymowa kocielna w tym okresie nie stoi ju na
swej dawniejszej wysokoci. Wprawdzie mamy i tu mnóst-

wo kaznodziejów, cieszcych si szerok u wspóczesnych
saw, atoli smak zepsuty, któremu w mniejszej lub wik-
szej mierze hodowali, odbierajc trwa i rzeteln warto-
ich utworom, nie pozwala ich stawia narówni z wielki-

mi i wzorowymi mówcami kocielnymi zotej epoki. Na
ten smutny, acz nie cakowity upadek kaznodziejstwa zo-

yy si nastpujce przyczyny.

1. Obnienie si poziomu umysowego w narodzie.

Kraj bowiem trapiony by na zewntrz dlugiemi i wyczer-

pujcemi wojnami, a na wewntrz rozprzeniem spoeczneni.

Wobec tego brako i czbsu, i bardziej jeszcze ochoty do

powanego oddania si nauce. Nadto i ówczesny system

szkolny grzeszy jednostronnoci, nie dawa tego wszyst-

kiego, co szkoa dawa powinna przyszemu obywatelowi

kraju. Nie miano te naleytego zrozumienia, jak postawi
edukacj modziey i pokierowa jej .wychowaniem, aby

obok przywizania do wiary i kraju, dziaa skutecznie na

mode pokolenie celem umorzenia dziedzicznych wad naro-

dowych i szczepienia zarazem prawdziwych cnót nie tylka

chrzecijaskich, lecz i spoecznych. W takich warunkach
ksztacili si i przyszli kaznodzieje narodu, wic i na ich

wymowie, cho nie bez znakomitych wyjtków, musiay od-

bi si znamiona skaonego smaku ówczesnej epoki.

2 Po zwyciskich z inowierstwem zapasach, jakie by-

y cech okresu poprzedniego, katolicyzm nieomal niepo-

dzielnie zapanowa w kraju, a kaznodzieje, nie widzc bez-

porednio niebezpieczestwa, któieby zagraao wierze,

mniej te mieli na wzgldzie uzasadnianie prawd wiary.

Zwrócono si do bardziej atwych tematów moralnych i te,

celem przycignicia suchaczów do kazalnicy, usiowano
zaprawia dowcipem i innemi sposobami, czstokro nie
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icujcemi z powag witego miejsca i urzdu. Wielk
take rol w tem sprowadzeniu wymowy kocielnej na nie-

waciwe tory odegra wpyw zagranicy, skd modzie du-

chowna, licznie nawiedzajca obce kraje, zwaszcza Wochy
i Francj, przywozia zamiowanie do panujcej tame mo-

dy _ d kwiecistoci i nadtoci stylu, do bawienia sucha-

czów dowcipkowaniem, majcem jakoby ocukrzy gorycz

niezawsze miej dla samolubstwa ludzkiego prawdy.

II. Kaznodziejstwo okresu, o j^kim obecnie mówimy,

znamionuj nastpne cechy ujemne.

1 Przesadny panegiryzm. W sawieniu tak ywych
jak i umarych ówczeni mówcy kocielni zdawali si ad-
nej nie posiada miary. Nawet witych Paskich wy-

chwalano czstokro w niewaciwy sposób, jednych ludz-

kim sdem wynoszono ponad drugich, spierano si o 10,

który z nich znakomitszy w niebie; czyniono z nich jakich

wicebogów. Zwykych równie miertelników stawiano na

wysokich piedestaach nawet i wówczas, gdy si niczem

szczególnem nie odznaczyli lub zgol adnych nie byli

warci pochwa.
2. Kwiecisto i nienaturalno stylu, uganianie si

za niezwykemi sposobami mówienia, 1

) naduywanie figur

retorycznych. Zna to ju w samych ówczesnych tematach

i zaoeniach kazalnych, np. Sekretarz w. Trójcy Augu-

styn w.; Korona z konceptów dominikaskich uwita fila-

delficznym afektem w. Franciszkowi; wity Wawrzyniec

Janie Owiecony minister.

3. Popisywanie si erudycj nie tylko kocieln lecz

i wieck, przytaczanie mitologicznych i legendowych opo-

wieci, nieprawdopodobiestw ze wiata przyrody, a przy-

tem szerokie rozprowadzanie rzeczy nieraz bahych i pod-

rzdnego znaczenia, obok braku gruntownoci w wykadzie
i uzasadnianiu. Std kazania owoczesne, pozbawione nadto

systematycznoci i jednolitego planu, s przewanie bez-

adn mieszanin zda, cytat i opowieci, niepowizanych

w jedn logiczn cao.

') Np >Kancelarja ksica pryncypalnego alu bezprzestannemi zami

wszystkich stanów rzeczypospolitej. piszca wiekopomn kondolencj nie-

zmiernym ksicych purpur aobom (tytu mowy aobnej).

22*
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4. Bawienie suchaczów fraszkami i dowcipem, prze-

saniajcym nagan i upomnienie, albo przynajmniej obu-

dzajcym zaciekawienie audytorjum. Bywao wszake i tak,

e przytaczane koncepty nie tylko nie zawieray w sobie

adnej gbszej myli, lecz nawet sw rubasznoci i po-

spolitoci ubliay powadze kazalnicy. Modzianowski np-

rozbiera powanie pytanie, jak matka Rebeka przezywaa
Jakóba: Kubusien, czy Kubkiem.

5. Dziwna poufao z Panem Bogiem i niebianami,

nadawanie tym ostatnim rubasznych i trywjalnych epite-

tów, czstokro tak nieosobliwych, e zakrawajcych na
profanacj. Modzianowski np. nazywa w. Tomasza ap.

woowatym, cikiego umysu czowiekiem; Sapecki darzy

w. Jacka epitetem szczeniucha dominikaskiego, a Matce

Boej przymawia. e nie wypada pannie opuszcza domu,
gdzie iu montana cum festinatione si wybiera i cudze

pociera kty. Od pierwszego ze wspomnianych mówców
nawet Panu Jezusowi dostaj si upomnienia, aby nie wda-

wa si zbytnio z faryzeuszami, bo Go o mier przyprawi.

6. Inn wreszcie ujemn waciwoci kaza tego

okresu jest t. zw. makaronizm czyli przekadanie zda i wy-

razów polskich frazesami i wyraeniami aciskiemi. Wy-
nikao to z przesadnej czci aciskiego jzyka, który by
wówczas gównym przedmiotem w szkoach rednich i sta

si rodkiem popisu naprzód w mowach wieckich, a na-

stpnie i w kazaniach. Wprawdzie i w poprzednim okresie

napotykamy u niektórych pisarzy i kaznodziejów skania-

nie si do makaronizmu, lecz zrzadka i w sposób nietyle

racy; natomiast w obecnej epoce pomieniona wada przy-

biera wiksze rozmiary, cho nie staje si powszechn Ka-

zania ówczesne bardziej popularne nie ra zbytnio maka-
ronizmami, mocniej pod tym wzgldem grzesz panegiryki,

mowy pogrzebowe i wogóle rzeczy przeznaczone dla

warstw wyksztaceszych.
III. To przecie na usprawiedliwienie okresu maka-

ronicznego powiedzie naley, e niewszyscy mówcy ko-
cielni ulegali wytknitym dopiero bdom. S pomidzy
nimi umysy wysze, które nie tylko nie day si opanowa
niezdrowym prdom, lecz odwanie powstaway przeciwko
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zboczeniu wymowy kocielnej. S i tu kaznodzieje bardzo
powani, peni prawdziwego namaszczenia. A nawet i ci

mówcy, którzy pierwsz cz swych kaza, przeznaczan
dla szlachty i osób wyksztaceszych, szpecili wszystkiemi

wyej pomienionemi wadami swej epoki, w drugiej czci,
dla prostaczków przeznaczonej, stoj zazwyczaj na wyso-

koci powoania kaznodziejskiego, goszc sowo Boe
w sposób popularny a budujcy. Przedewszystkiem za
wymow kocieln tamtego cza6u, bardziej ni w którym*

kolwiek innym okresie, cechuje narodowo. U kazno-

dziejów owej epoki wszystko jest ogromnie swojskie,

w szat rodzim przyodziane, po swojemu odczute, zrozu-

miane i przedstawione. Kocielnym naszym mówcom zdaje

si, e wszdzie napotykaj kraj wasny, wszystko te wi-

dz pod ktem, e si tak wyra, polskim. I w nowych
i w staroytnych czasach, i w Biblji i w chrzecijastwie,

w Turcji i w Palestynie, wszdzie jest rzeczpospolita, s
starostowie, wojewodowie, biskupi, senatorowie, sejmy, try-

bunay; wszystko jak w domu, w upan przybrane. Bóg
Ojciec to prymas niebieskiej rzeczypospolitej, który Chry-

stusa, nowego Króla ziemi, jakby na polu elekcyjnem pu-

blikuje; apostoowie to senat, lud izraelski to szlachta; Ma-
djanici i inne ocienne ssiady Palestyny, to Tatarzy i t. d.

Na pochwa te wielu kaznodziejów epoki, o jakiej

mowa, powiedzie trzeba, e pisz jzykiem penym ycia
i obrazowoci, dziwnie swojskim pod wzgldem ducha
i wyrae. Pisarze ówczeni nie znali swego jzyka gra-

matycznie, nie czynili wyboiu pomidzy sowami, nie dbali

o ogad zewntrzn i poprawno stylu. Tak samo i mów-
cy zazwyczaj nie panuj nad jzykiem, lecz mu niejako

ulegaj i pyn z fal powszechnego mówienia. Pod tym
wzgldem róni si od pisarzów i mówców zygmuntowskich,

którzy dbali wprawdzie o czysto i poprawno jzyka,

o wzorowo wysowienia, ksztacili go jednak na wzorach
obcych, aciskich. Natomiast pisarze tego okresu, cho im
brak klasycznej posgowoci poprzedników, góruj nad
nimi bogactwem ycia, obfitoci sów i wyrae polskich,

wzitych z mowy potocznej i wniesionych do literatury,

zaciciem czysto rodzinnem, zamaszystoci i uderzajc
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w niewielu sowach dobitnoci. Skaenia jzykowe, jakich

si dopuszczali, nie dotyczyy ducha i toku mowy polskiej*

lecz albo przypadkowania, rzdu sów, lub zakoczenia,
albo wyrazu obcego czy zbyt pospolitego. Zato obfituj

w przysowia, porównania czysto swojskie, peni s pro-

stoty, poezji, rzewnoci i uniesienia. Nierówn jest wpraw-
dzie ta ich wymowa, brak jej cigoci myli i systema-

tycznoci w wykadzie, obok miejsc wzniosych napotyka-

my tu zaraz mieszno i trywjalno; lecz bywa i tak,

e gdy wielko uczucia zawadnie myl kaznodziei i ze-

spoli jego wadze na jakim przedmiocie, wówczas przy-

biera taki zapa liryczny, tak moc i miao, tak orygi-

nalno i dobitno, e wymowa jego dorównywa najpik-

niejszym wzorom, jakiemi szczyci si kaznodziejstwo nasze.

I tu wreszcie godne jest uwagi, e pisma kaznodziejskie

makaroniczego okresu daj nam wieroy obraz ycia reli-

gijnego, politycznego i domowego owych czasów.

2. Wybitniejsi mówcy tego okresu.

Ks. Szymon Starowolski.

Urodzi si ok. 1597 r. w Starej woli w Krakowskiem.
Po ukoczeniu akademji jagielloskiej wiele podróowa
poza granicami kraju, jako mentor synów magnackich,

sam przytem nie zaniedbywa studjów naukowych. Przez

czas jaki by profesorem krakowskiej Almae matris, po-

tem sekretarzem hetmana w. kor. Jana Karola Chodkie-

wicza. Póniej widzimy go na studjach w Lovanium;
w r. 1639 przyjmuje wicenia kapaskie w Krakowie
i wkrótce zostaje kantorem tarnowskim, potem kanonikiem

krakowskim i kaznodziej katedry na Wawelu. Podczas

najazdu Szwedów, z ramienia kapituy, która si rozpro-

szya, sprawowa piecz nad kocioem katedralnym —
Strapiony zupieniem wityni i klskami, jakie spady na

kraj ojczysty, umar 1656 r.

Starowolski by mem niezmiernej pracowitoci, wy-

soce prawego charakteru, gorcego przywizania do Ko-

cioa i kraju, obszernej i wszechstronnej nauki. Brak mu
wprawdzie spekulatywnej gbokoci i wyszego polotu,
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jednakowo ze wzgldu na wielk ilo i rónorodno po-
dów pimienniczych, zarówno jak i na dobór przedmiotów,
mona go miao zaliczy do najpowaniejszych pisarzów

XVII wieku. Jest on historykiem, geografem, strategikiem,

literatem, teologiem i kaznodziej, a pozostawi po sobie

58 prac bd proz, bd wierszem, tak po acinie jak po
polsku; cech ich przedewszystkiem duch obywatelski, sy-

stematyczno, logika w ukadzie i pewna ozdobno stylu.

Tu zajmiemy si wycznie pracami jego kaznodziej-

skiemu

Starowolski ksztaci si wprawdzie na wzorach zo-
tego okresu polskiej wymowy kocielnej, do wietnych
przecie mówców nie naley. Nie mona mu wprawdzie
odmówi namaszczenia i siy uczucia, atoli rozwleko
w rozumowaniach, uczono szkolna, nadmierna mnogo
cytat, powoywanie si na autorów pogaskich psuj
i osabiaj to wraenie, jakieby móg obudzi w sucha-

czach dodatniemi przymiotami swych utworów kazalnych.

A ma tych zalet niemao. Naprzód odznacza si duchem
cile kocielnym, trafnym sposobem widzenia i sdzenia,

sumiennem opracowaniem i gruntownem wyczerpaniem
przedmiotu. W przeciwiestwie do wielu spóozesnych so-

bie, a nieraz goniejszych od siebie kaznodziejów, obrabia

rzecz wedug zasad homiletyki i trzyma si raz powzi-
tego planu. — Pod wzgldem treci nie ogranicza si na
samych prawdach moralnych, ma równie na celu uzasad-

nienie dogmatu; cechuje go nadto dno praktyczna,

wie bowiem wykadan prawd z yciem, z niego czer-

pie przystosowania, rozbiera psychologicznie zdronoci
swego wieku, zna ich powody, odmiany i cechy. Mao
wprawdzie jest w nim wyranych aluzyj do rzeczy rodzi-

mych, unika gromienia odrbnych wad narodowych, jednak

czsto si zdarzy, e mimochodem rzuci wiele wiata na
obyczaj ówczesny, na jaki obrzd domowy czy religijny,

dzi ju wyszy z uycia. Pod wzgldem jzyka Staro-

woljki odznacza s j poprawnoci i nawet potoczystoci.

Znajd si u niego wyrazy obce, niewaciwie spolszczone,

jest ich przecie mniej ni w innych jego pismach; grze-

szy przeciwko reguom gramatycznym, naogó wszake
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jzyk ma dosy czysty, niekiedy nawet pikny. Cytat a-
ciskich ma wiele, a i waciwe makaronizmy napotykamy
u niego, chocia nieczsto. Styl jego jest powany, po-

zbawiony poetycznych zwrotów i kwiatów retorycznych.

Nakoniec jest to wielk zalet Starowolskiego, e wbrew
smakowi owej epoki usiuje mówi jasno, przystpnie
i poprostu, iby kady suchacz móg go zrozumie.
Wszystkie wymienione przymioty jednaj temu powanemu
mowi szacunek i stanowisko wcale niepolednie w rz-
dzie wybitniejszych mówców narodowych, a cho bezwzgld-
nie wzorowym nie jest, to przecie stanowi cenny dla ka-

zalnicy materja, z którego niejedn per kaznodzieja wy-
doby moe.

Na ogóln liczb pism Starowolskiego drukiem ogo-
szonych, dwadziecia naley do dziau wymowy kocielnej,

w tej za liczbie trzy stanowi obfite, w ojczystym jzyku
podane zbiory kaza niedzielnych i witalnych na cay
rok kocielny, mianowicie:

1) Arka Testamentu, zamykajca w sobie ka-

zania niedzielne caego roku... Cz pierwsza, ozimia.

W Krakowie R. P. 1648. — Cz wtóra.. R. P. 1649.

Cz pierwsza obejmuje kazania od pierwszej niedzieli

adwentowej do Zielonych witek; ma nadto kazania na

niektóre uroczystoci kocielne i pi kaza na powicenie
kocioa, wszystkich razem — 125, prócz 14 krótkich prze-

mówie przedlubnych na kocu tomu. Cz druga, od

niedzieli Trójcy Przen. do adwentu, w tej liczbie kazania

na Boe Ciao, razem kaza 75, a prócz tego trzy mowy
pogrzebowe: na pogrzeb Zadzika, biskupa krakowskiego,

Konopackiego, nominata warmiskiego, i Zdrojowskiego

kan, krakowskiego. — W obu czciach na kad niedziel

i wita autor podaje naprzód tekst perykopy, potem

trzy kazania, z których kade poprzedzone jest osobnym
tekstem aciskim (niezawsze z perykopy). Po tekcie na-

stpuje wstp (z zaoeniem, krótk inwokacj albo bez

niej, niekiedy z wezwaniem do uwagi) i jedna, dwie lub

trzy czci rozprawy, uoone tak, i kada stanowi rów-

nie oddzieln cao i zawiera osobn myl i nauk, wy-

snut z perykopy ewangelijnej. Tematy poszczególnych
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czci s praktyczne, rzadko spekulatywne, oderwane od
ycia ; zastosowa moralnych nie brak. Koczy kazania

zachta, a niekiedy krótka modlitwa. Perykop stara si
autor wyzyska w kadem kazaniu, w kadej nieomal czci
i na niej oprze swój wykad tak, i jeeli nie caa rzecz,

to przynajmniej jedna jej cz jest homilj, czy na cako-
witym tekcie danego ustpu ewangelji, czy na wyjtych
z niego pewnych mylach opracowan. Baczc na budow
tych homilij, odnie je naley albo do rzdu syntetycz-

nych, albo do nauk homilijnych. Cytaty z Pisma w.
i z Ojców Kocioa niezbyt czste, lecz trafnie dobrane,

przytacza zawsze po acinie, cho pierwsze zaraz podaje
w polskim przekadzie, albo parafrazuje w ojczystej mowie
i jednoczenie rozwija ioh znaczenie alegoryczne i mi-

styczne Natomiast psuj dodatnie wraenie cytaty ze wiec-
kich, zwaszcza pogaskich pisarzów i poetów, i to take
najczciej aciskie. artobliwe anegdoty, fraszki i inne

w gucie epoki osobliwoci rzadko si u niego napo-

tykaj.

2)witnica Paska, zamykajca w sobie kaza-

nia na uroczystoci caego roku, Kraków 1645. — S to

kazania na niektóre wita Paskie, Matki Boej, Aposto-

ów, Patronów kraju i innych witych, po trzy na kad
uroczysto (po jednem tylko na ur. w. Ignacego Loyoli,

Franciszka Ksawerego i Jana Kantego), razem kaza 138.

Przed pierwszem kazaniem zawsze kadzie odpowiedni
perykop ewangelijn, a przed kadem zosobna tekst a-
ciski z teje perykopy wyjty. Zaoenie i podzia pod
koniec wstpu wyrane, poczem ma zwykle zacht do
suchania sowa Boego, a niekiedy krótk modlitw. Ka-

zania skadaj si z dwóch lub trzech czci, rzadko
z jednej. Podzia take zazwyczaj wyprowadzony jest

z perykopy, np. w kazaniu drugiem na ur. w. Wojciecha 1

):

»Trzy rzeczy na dzisiejszem kazaniu uwaa bdziemy.
Naprzód jako Chrystus Pan Wojciecha w. umiowa
>sicut vitis palmitem suum«. Potem jako go biskupi

') Przytacza dawniejsz na ten dzie perykop, Jan XI: »Jam jest.

winna macica* i t. d.
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godnoci przyozdobi »ut fruclum plus afferat*. A nako-

nie jak go przyozdobi szat niemiertelne: chway 6wojej,

której on bez osobliwej aski Paskiej ( nie móg,
i sine me nihil potestis facere*. — W ogólnoci Staro-

wolski nie zaniedbuje wyzyskania materjau zawartego

w perykopie tak, i niektóre rzeczy i w tym zbiorze da-

yby si podcign pod miano nauk lub kaza homile-

tycznych ') W kazaniach o witych Paskich jest pane-

giryst, lecz w dobrem znaczeniu tego wyrazu. Koczy
krótk zacht i równie niedug modlitw albo wezwa-
niem do niej.

3) Wieniec niewidniejcej chway Prze-
czystej Panny Marji, zamykajcy w sobie
kazania na wszystkie Jej wita doroczn e...

W Krakowie 1C49 I tu równie ma na kad uroczysto
Bogarodzicy \o trzy kazania, wszystkich razem 42. Pery-

kopy ewangelijnej na czele nie kadzie, jedno tekst a-

ciski, wyjty albo z niej, albo skdind. Niewszystkie

z tych kaza maj za prze n iot Bogarodzic Pann, np.

kazanie trzecie na dzie Ofiaiowania, trzecie na Nawie-

dzenie, wszystkie trzy na uroczysto Zwiastowania

i Oczyszczenia N. M Panny i t. d. Zaoenie we wstpie
wyrane, modlitwa lub zachta do suchania czasami po-

minita lak, i po uczynioneon zaoeniu odrazu przechodzi

do rozprawy kazalnej. Podziau formalnego na czci,
jak widzielmy w zbiorach poprzednich, nema 2

). Nie-

które z kaza, np. drugie na uroczysto Oczyszczenia

N. M. Panny, opieraj si przewanie na perykopie, std
policzy je naley do rzdu homilij. Cytat aciskich ma
duo, niekiedy wicej ni polskiego tekstu. Koczy rzecz

wedug przyjtego przez si zwyczaju, krótk zacht,
modlitw lub tylko wezwaniem do modlitwy.

Prócz zbiorów powyszych Starowolski wyda jeszcze : :

tuui concionum pro festis solenni ioi ilu BMV<

') Np. kazanie II na urocz Tr/ech Królów.

- Wyjtek stanowi kaznne trzecie o Siedmiu boleciach N
nierównie ulus^e od innych, w kiórem rozpamitywanie kadej btleoi

inon* uwaa za osobn cz kazania.
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»Orationes variae panegiricae Dirornm Praesulum« (bez daty i ni.

dr.), »Caraaldula Argentini sive de laudibus Camaldnlensis ordinis

fratrum prope Cracoriam Orationes IV« (Krak. 1623), »Ad prin-

cipes christiauos de pace inter se cornponenda bel:oque Turcis infe-

rendo, Orationes Il« (Gdask 1645), nadto pojedynczo cztery ka-

zania panegiryczne i osiem mów pogrzebowych, równie po acinie.

Ks. Franciszek Rychowski 1

).

Urodzi si 1618 r. i modzieniaszkiem wstpi do za-

konu franciszkanów, skd gwoli cilejszej abserwie prze-

szed 1640 r. do reformatów. Jania yciem nader umar-

twionem i innemi niezwykemi cnotami, gbok nauk te-

ologiczn i darem wymowy kaznodziejskiej. Sprawowa
w zakonie urzd profesora teologji, a nadto trzy razy by
obierauy na prowincjaa maopolskiego. Wielkie pooy
zasugi przez utrzymanie karnoci w podwadnych i wy-

chowanie caego zastpu doskonaych synów w. Franciszka

Serafickiego. By take czas jaki kaznodziej katedry

przemyskiej; kazaniami swemi nawróci wielu grzeszników

i innowierców, z którymi pomylnie stacza dysputy teolo-

giczne. Spenia równie w biskupstwie przemyskiem

urzd egzaminatora duchownego i wizytatora diecezji. Za-

niemógszy, podczas zwiedzania klasztorów swej reguyr
,

zakoczy pobony i witobliwy ywot niedaleko Lwowa
1680 r. Pochowany we Lwowie.

Rychowski naley do najlepszych kaznodziejów okresu

makaronicznego. Peen jest apostolskiego ducha, dbaego
o chwa Bo i o zbawienie blinich. Zna w nim grun-

towne teologczne wyksztacenie i gbok znajomo auto-

rów religijnych, zwaszcza franciszkaskich. Uwzgldnia
tematy tak dogmatyczne jak i moralne, z przewag jednak

t}ch ustatnich. Wad spóczesnego sobie kaznodziejstwa

umia si ustrzec dosy szczliwie, a cechy kaza swoich

sim najlepiej okreli w przedmowie do wydania z r. 1672:

>Jeli chcesz (czytelniku) sów nazbyt wybornych, albo

konceptów bardzo dwornych, nie czytaj, bo tu tego nie

najdziesz, poniewa te rzeczy nie kaznodziejom Cnrystu-

i
) Ob. o nim rozpraw ks. Krukowskiego w »Honiiletyce« toin 2.
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sowym, ale raczej wiatowym politykom 6u. Jeli jednak
chcesz co przeczyta dla zbudowania i poytku duchow-
nego tak twojego, jako i blinich twoich, mam nadziej, i
si nie zawiedziesz : doczyta6z si bowiem tego, co ci i od
grzechów odwie i do cnoty zachci moe«. W samej

rzeczy, bajki i dowcipy u niego s bardzo rzadkie, maka-
ronizmy równie, terminy jednak i okrelenia teologiczne

przytacza po acinie; to samo czyni z tekstami Pisma w.,
Ojców i cytatami teologów, które najczciej podaje zaraz

w przekadzie polskim. Dziaa przewanie na rozum, kad
nieomal kwestj rozbiera filozoficznie, rzecz okrela cile,

dowodzi, przekonywa, wnioskuje, a chocia uczucie mniej

porusza, nie mona mu przecie zarzuci braku ycia
i rozmaitoci. Wykad zawsze systematyczny, bez dygre-

syj tak czstych u kaznodziejów wieku XVII. Styl ma
przystpny, tok myli jasny, logiczny, przejrzysty, skadni
poprawn, neologizmów i archaizmów niewiele, zato laty-

nizmy (np. dyskurs, propozycja, instrument) dosy cz6te.

Ekscentrycznoci w duchu epoki w kazaniach Rychow-
skiego niekiedy tylko napotykamy w zaoeniu i dziwacz-

nym podziale, np. na niedz. II po Trzech Królach: >0 trzech

kieliszkach* wina mioci Boej, któremi pije do nas Chry-

stus: >ad sanitatem, ad hilaritatem, ad ebrietatem*. Jednem
sowem, zalety jego kaza tak dalece góruj nad drobnemi

i nielicznemi tyche wadami, i susznie o nich pisze ks.

Jacek Liberjusz, take jeden z goniejszych spóczesnych

mu kaznodziejów, e s mdrze i pobonie napisane.

Andrzej Trzebicki, biskup krakowski, wysoko je ceni, po-

leci drukiem ogosi i rozesa plebanom swej diecezji.

Pisma kaznodziejskie Rychowskiego s nastpujce:

1) Kazania na niedziele caego roku... na
kad niedziel po dwojgu kaza. W Krakowie

R. P. 1664

2) Kazania dwojakie na niedziele caego
roku... W Krakowie R. P. 1672. S to dwa oddzielne

zbiory kaza, zawierajce prócz podwójnych niedzielnych,

take po dwa kazania na poniedziaki i wtorki wielka-

nocne i witeczne, wszystkich razem w pierwszym zbio-
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rze 113, w drugim 112'). Forma ich jest cile kazalna,

a naogó nie s dugia Perykopy niedzielne umieci tylko

w wydaniu z r. 1672. W obu zbiorach ma tekst naczelny

po acinie i po polsku, wyjty z ewangelji dnia. Wstp
dosy krótki, z tekstu wprowadza do zamierzonego te-

matu. Zaoenie zawsze, a podzia czsto wyra-

ne; czasami przecie pierwsze mniej mówi, ni jest w roz-

prawie kazalnej, np. w kazaniu pierwszem na niedz. V
postu, gdzie zaoenie brzmi : »Jako ydzi adnej przy-

czyny nie mieli, aby Chrystusowi nie wierzy*, — a tym-

czasem w drugiej czci rozprawy obszernie zastanawia si
nad tem, e >chrzecijanie, którzymy Chrystusowi uwie-

rzyli, lecz si wedug nauki Jego nie sprawujemy, bardziej

od ydów karani bdziemy*. Koczy wstp stereotypow
formuk: >To bdzie ku czci i ku chwale Boej, a ku
zbudowaniu naszemu*. Rozprawa zawiera jedn, dwie

lub wicej czci, stosownie do natury przedmiotu. Ulu-

bion jego metod w szykowaniu dowodów jest porzdek,
zachowywany zwykle w dzieach teologicznych, np. w kaz

pierwszem na dzie Zmartwychwstania Chrystusowego
taki zgóry zakada porzdek argumentów w rozprawie:

>I przy zmartwychwstaniu swojem Chrystus pokaza si
by prawdziwym Bogiem: i dyskursem teologicznym i Pi-

smem witem i doktorami i dyskursem politycznym do-

wodz*. Dowody czerpie z Pisma w., z Ojców Kocioa
i z rozumu. Porówna, podobiestw uywa obficie, i przy-

kadami historycznemi nierzadko si posuguje, zato cytat

z autorów wieckich mao si u niego spotyka. Zastoso-

wania praktyczne nie w kadem kazaniu uwzgldnia, po-

przestajc przewanie na krótkiem upomnieniu lub zach-
cie. S przecie kazania, których poowa lub przynajmniej

cz jaka powicona jest celom praktyczno moralnym;
np. w kaz. drugiem na dzie Zmartwychwstania Chrystu-

sowego, tudzie w kaz. pierwszem na niedziel Trójcy Przen.

Koczy rozpraw krótka zachta lub upomnienie,

a wszystko zamyka formuka: »Co racz nam da Chryste

*) W wydaniu z r. 1664 ma na niedz. III adwentu (jako w oktawie

N. P. N. Marji Panny) jeszcze jedno (trzecie) kazanie o Matce Boiej



350

Jezu, który yjesz i królujesz na wieki wieków amen*, —
albo: >Któreiru niech bdzie cze i chwaa na wieki

wieczne, amen<, — lub inna podobna Wszystkie nieomal ka-

zania w obu pomienionych zbiorach s dobre, gruntowne,

jdrne, czytaj si z zainteresowaniem i przyjemnoci,
a swych dodatnich przymiotów stanowi nader cenny

mattrja dla kaznodziei katolickiego.

3) Kazania na wita caego roku.. W Kra-

kowie R. P. 1GG7 iw ij czci tomu.

4) Kazania na wita Panny Najwit
szej ... time R P. 1G07. Cz pierwsza zawiera 90 ka-

zi na uroczy>toci Paskie i witych, po dwa na kad
uroczysto, po trzy na Narodzenie Chrystusowe i Boe
Ciao ; cz druga — kaz& 30 t j. po pi na uroczysto-

ci Niep. Poczcia, Narodzenia, Zwiastowania, Nawiedzenia,

Oczyszczenia i Wniebowzicia N. M Panny. Pod wzgl-
dem formy i jasnoci w ukadzie nie róni si one od nie-

dzielnych, pod wzgldem za treci, chocia wszystkie od-

znaczaj si gruntownoci, to przecie sporo jest zbyt

gfboko teologicznych, a przez* to za mao popularnych
i mniej praktycznych. ]>o takich zaliczs mona pom. in.

kazanie trzecie na urocz. Boego Narodzenia, pierwsze

i trzecie na Niepok. Pocz. N. M. Panny, pierwsza cz
drugiego kazania na dzie w. Kazimierza i t. d. Nie-

kiedy i w tym zbierze razi tytuem i zbyt naciganym po-

dziaem, np. gdy N. Pann nazywa ksig, która równie
ma 1) swego autora, 2) edycj, 3) aprobat, 4) dedykacj
(std 4 czci kazania), lub gdy j mianuje Liber philo^o-

phiae rationalis, a to dla trzech przyczyn: 1) i zamyka
w 6obie terminy, 2) propozycje, 3) sylogizmy. Panegiryzmu
w ujemnem znaczeniu wyrazu niema, zato niektóre tematy
witalne s bardzo praktyczne, np. >Jako od Marcina w.
dwóch rzeczy uczy si mamy: naprzód w modym wieku,

nie czekajc staroci albo mierci, jamun czyni mamy;
powtóre i z tych rzeczy, które nam s potrzebne, ubogim
udziela mamyc — W ogólnoci s to, jak i kazania nie-

dzielne, rzeczy warte czytania i godne zalecenia, przede-

wszystkiem dla swej przejrzystcci i erudycji teologicznej.
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5) Jest Rychowski take autorem szeciu kaza pogrzebo-

wych, które pizecie tak z tytuu, jak ze stylu i smaku s po-

dem czysto panegirycznego ducha ówczesnej epoki, Dp. »Lew we-

soo odchodzcy, od rzeki uczstowany* (na pogrzebie Barbary

ilniszkowej), »Topory, ciasne bramy niebieskie szeroko wycinaj-

ce* (ua pogrzebi Zygmunta Tary).

Ks. Tomasz Modzianowski ').

Najwybitniejszy ten przedstawiciel kaznodziejstwa epo-

ki panegirycznej ujrza wiat na Mazowszu 21 grudnia

1622 r., w pitnastym roku ycia wstpi do Tow. Jezuso-

wego w Krakowie; wicenia kapaskie otrzyma 1649 r.

z rk biskupa Gembickiego. Przez lat kilka noszc si
z myl powicenia ycia pracom apostolskim na mi.sjach

pomidzy niewiernymi prosi o to przeoonych zakonnych

i w samej rzeczy rod koniec 1653 r. otrzyma pozwolenie

udania si do Persji. Po dugiej i uciliwej podróy przy-

by do Ispahami, a nauczywszy si w dosy krótkim cza-

sie jzyka perskiego, rozpocz dziaalno misjonarsk,

która przecie tak z powodu fanatyzmu muzumaskiego
jak i dla surowoci praw, wzbraniajcych przyjmowania

religji chrzecijaskiej, mae czynia postpy. Zniechcony
i tsknicy do swoich, opuci (za pozwoleniem swej wa-
dzy) niewdziczne pole i przez Palestyn, Rzym i Pary
powróci do kraju rodzinnego, po blisko piciu latach w nim

nieobecnoci. Odtd ycie upywa mu na pracy nauczy-

cielskiej, kaznodziejskiej i pisarskiej, jako te na piastowa-

niu urzdów zakonnych. Zwaszcza Pozna, Lublin i Kra-

ków stanowi pole jego dziaalnoci. Zwolniony od wice-

prowincjalstwa, bawi w charakterze teologa przy boku
Jana Maachowskiego, biskupa krak., w jego te rezydencji,

Olbromie, zmar 9 padziernika 1686 r., pochowany w Kra-

kowie.

By to wzorowy kapan i zakonnik, peen gorliwoci

i pobonoci, a przytem ludzki i uprzejmy, wyborny znaw-

ca wad i potrzeb duchowych swego spoeczestwa, wytraw-

ny dusz kierownik. Nauk kocieln posiada gruntownie,

') Ob. rozpraw ks. Józefa Sasa T. J. w ^Przegldzie Powszech * 1896:

Ks T, M. i jego kazania.
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brane w piciu duych tomach (w wydaniu mogunckiem
1682 p. t. >Praelectiones...« >. i pisma ascetyczne, tak w pcl-

skim jak i aciskim jzyku ogaszane (pomidzy innemi

>Rozmylania. . na wszystkie dni roku<, Lublin 1687, i na
wita uroczyste, tame 1693). Lecz najwiksz saw za-

pewni sobie jako ca dusz cddany swemu posannictwu
kaznodzieja, jeden z pierwszych mówców kocielnych dru-

giej poowy XVII wieku. Cechuje go pod tym wzgldem
zapa apostolski, gcrca mio swego kraju i spoeczestwa,
oraz gboka tego znajomo. Moc sowa, wielkoci
uczucia i talentem oratcrskim przewyszy spóczesnych

i wielu póniejszych, a z poprzedników pod niejednym

wzgldem dorówna Birkowskiemu, cho ten ostatni prze-

wysza go sil jzyka i obrazowania. Gdy mówi o wadach
narodowych, gdy pitnuje zbytek, gdy uderza na niezgody

i wanie, a wsawia si za ucinionym ludem, gdy boleje

nad klskami ojczyzny i zapowiada jej upadek, wówczas
mocno przypomina Skarg, a niekiedy rzewnoci kazno-

dziejskiego liryzmu bodaj czy go nie przewysza. Mimo
e porusza prawie wszystkie dodatnie myli, jakie przed

nim podnosili pisarze polityczni, w polityk si nie wdaje,

nie stawia adnego programu poprawy urzdze pastwo-
wych, lecz odzywa si do sumienia suchaczów i zachowa-

niem przykaza Boych chce pooy tam zemu. To jego

kaza jest czysto narodowe i nie tylko ich trele, ale i wszel-

kie wyraenia, wszelkie opowiadania nosz cech rodzim,
choby nawet mówi o Turcji, Assyrji lub Fenicji.

Jzyk Modzianowskiego to jzyk potoczny, czysty, po-

pularny, peen ycia. Lubuje si kaznodzieja w wyrazach

zdrobniaych i zgrubiaych i udatnie Bi niemi posuguje.

Prawie wolny jest od form aciskich, jakie pisarze zyg-

muntowscy usiowali wprowadzi do mowy ojczystej. Prócz

cytat z Pisma w. i z Ojców Kocioa, które podaje i po

acinie i po polsku, makaronizmów waciwych nie zwyk
uywa, tak samo wyrazów z obcych jzyków. Obfity jest

w mnóstwo charakterystycznych wyrae, dosadnych i jdr-

nych zwrotów, trafnych i dobrze przeprowadzonych porów-

na, chocia z drugiej strony dobiera czasami barw zbyt
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jaskrawych, grubo realistycznych i trywjalnych. Styl jego

wprawdzie mniej staranny i mao wygadzony, lecz zato

wolny od nienaturalnej, a tak powszechnej naówczas na-

puszystoci; niema te popisywania si erudycj klasyczn.

Mówi tak, jak mu dyktowao uczucie i ywa, a podna
wyobrania. Ulubion jego figur retoryczn jest zapyta-

nie, na które albo sam odpowiada, lub kae odpowiada
jakiemu z Ojców Kocioa, albo z którem zwraca si do
suchaczów, a przez to obudz ich uwag i oywia tok

caej nauki.

Lecz obok powyszych dodatnich, niemao jest w jego

wymowie i stron ujemnych. Najsabsz stron kaza Mo-
dzianowskiego, jest brak ukadu i systematycznego obro-

bienia tematu, mówienie o wszystkiem, co mu na myl
przychodzio przeadowywanie cytatami pierwszej zwasz-

cza czci swych kaza i zbyt liczne parafrazy tekstów,

hiczem ze sob niepowizane. Inn wad s róne figliki

oratorskie, któremi si chtnie posugiwa, mianowicie a-
migówki sowne, gra wyrazów '), dowcipy w gucie ówczes-

nego kaznodziejstwa, np. deklinacje i konjugacje retorycz-

ne (t. I, str. 75; II 255, 311; IV 285), zastanawianie si nad
kwestjami bahemi, drobiazgowemi 2

), zbytnie poufalenie si
ze witymi, stawianie im zarzutów (np. t. I 15, II 114,

III 289), dawanie im rad (t. II 126, I 102). Anegdot ma
wprawdzie niewiele, niezawsze one przecie, jak i liczne

jego koncepty, odpowiednie s na kazalnicy, owszem, jak

i te ostatnie szkodz namaszczeniu i powadze kaznodziei

Chrystusowego, a nawet raoja, e tym sposobem mówcy
atwiej jest poda mora, nie obraajc osoby, nie moe go
uniewinni. Sam to zreszt Modzianowski uznaje gdy
w jednem ze swych kaza mówi: »Gdyby mi te przyszo
umrze i sprawi si Panu Bogu, nie miabym o to sumie-

1

)
Np. w sowie avaritia spotykamy trzy a, niema b, n, d, bo skpemu

trudno wymówi 6ierz, czstowa nie myli, nie rad mówi: rfaj. — Czart

rzuci si na w. Stanisawa Kostk, lecz ta kostka nie jemu dosta si

miaa. — Wojciech: wojsko cieszy. — Doktora Anielskiego nazywamy To-

maszem, bo mia wiele tomów wyda i t. d.

2
)
Np. dlaczego o Doktorach mówi Pismo : jestecie sol ziemi, a nie

cukrem, nie miodem (t. IV, 506).

Wymowa wita. 23
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nia, em nie mówi prawdy, mówiem; ale miabym o to

sumienie, em j podobno nazbyt przyprawowa, cukro-

wa* (t. II, 101).

Jeeli jednak znakomity skdind kaznodzieja da si

zbytnio unie ówczesnym niezdrowym prdom, to przecie

niewtpliw jego zasug jest, jak widzielimy powyej, e
pomimo wszelkich trudnoci, jakie skaony powszechnie

smak mu nasuwa, potrafi by lepszym ni inni mówc
kocielno-narodowym.

Kaznodziejska spucizna po Modzianowskim zawiera

si w czterech tomach in folio, wydanych w Poznaniu 1681

p. t. Kazania i homilje na niedziele doroczne
take wita uroczyste. Tom pierwszy obejmuje

kazania od niedzieli pierwszej po Wielkanocy do dwuna-

stej po witkach; drugi — od niedzieli trzynastej po

witkach do ostatniej adwentowej; trzeci — od pierwszej

po Trzech Królach do Wielkanocy; — czwarty wreszcie za-

wiera kazania i homilje na wita i pi mów pogrzebo-

wych; wszystkich razem 170 kaza i. 73 homilje. Zazwy-

czaj na kad niedziel ma trzy kazania i jedn homilje. —
Kazania rozpoczyna od tekstu z Ewangelji dnia.

We wstpie, dosy krótkim, usiuje zainteresowa

suchacza czy dowcipn aluzj, czy jak oryginaln myl,
std przechodzi do zaoenia i koczy wstp sowy: »Na

wiksz chwa Pana Boga naszego*. Nastpuj dwie

czci. W pierwszej rozbiera rzecz ze stanowiska moral-

nego, katechetycznego lub historycznego, w drugiej zach-

ca do poprawy obyczajów.

Cz pierwsza przewanie jest chybiona, a dla

suchacza niewyksztaconego niezrozumiaa; zbyt bowiem
obszernie traktowa egzegetyczn stron tekstów Pisma

w., przytaczanych na poparcie swej tezy, podczas gdy

stron dogmatyczn czsto pomija. Przytoczywszy tekst,

docza rozmaite jego rozumienia z Ojców Kocioa i egze-

getów, czasami nawet z rabinów i talmudyBtów, parafra-

zuje go, podaje niekiedy wasne domysy i czyni aluzje do

suchaczów. Wywody jego i objanienia s krótkie, lune,

niepowizane adnym logicznym wzem. Bez porówna-

nia lepsze s czci pierwsze kaza dogmatycznych lub
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moralnych, niemasz w nich bowiem niepotrzebnego powta-

rzania, zbytniej teologicznej erudycji, ale jasny i przystp-

ny wykad nauki wiary i obyczajów.

Cz druga niekiedy czy si wewntrznie z pierw-

sz, niekiedy za tylko zewntrznie jest do niej przycze-

piona; cho sama w sobie uwaana, prawie zawsze jest

dobra i poyteczna. Najpikniejsze s zakoczenia kaza,
a stanowi je podniose modlitwy do Boga, do N. Panny
lub witych Patronów, oywione gorc wiar, ufnoci
i serdeczn a rzewn pobonoci.

Homilje Modzianowskiego przypadaj na ostatni okres

jego ycia, nie nale jednak do rzeczy wzorowych, bo si
w nich jeszcze bardziej ni w kazaniach rozwodzi nad
egzegez poszczególnych nie ju tylko zda, lecz rawet

wyrazów perykopy ewangelijnej ; adnego nieomal nie

opuci, owszem niektóre wyrazy tekstu powtarza po kilka

lub nawet kilkanacie razy, nowy do niego nawizujc
wykad, now myl, która mu zabysa, choby nawet nie

czya si niczem ani z myl poprzedni, ani z duchem
i treci perykopy. Naprzykad sowo natus powtarza

kolejno 20 razy (t IV, str. 406), vi di mus 30 razy (IV,

412), a per tum 32 razy (IV, 64), a nawet takie sowa jak

erat (I, 375), anno (II, 506), daj mu sposobno do roz-

maitych parafraz, do mówienia o wszystkiem, co wyobra-
nia lub chwilowe uczucie poddaway. Rzecz naturalna, e
wobec tego homilje, o jakich mowa, jeszcze bardziej ni
kazania grzesz brakiem naleytego porzdku, logicznego

wysnucia, gadkiego przejcia, jednej przewodniej myli.

Przy tem wszystkiem niektóre s tak dugie, e z pewnoci
nie byy cakowicie wygoszone, np. hom. O mce Paskiej
(t. III, 347-509) wymagaaby co najmniej 10 godzin, hom.

na Boe Narodzenie, na Trzy Króle i inne — okoo trzech

godzin. Wreszcie i to jest niepoledni wad Modzianow-
skiego, e po caym szeregu lunie obok siebie idcych
wyjanie sownych tekstu lub krótkich zastosowa i prze-

stróg, homilje jego urywaj si nagle, bez rekapitulacji,

zaokrglenia lub jakiegokolwiek epilogu. Razi to zwasz-
cza tam, gdzie ma jedn tylko cz; zazwyczaj bowiem
na tej nie poprzestaje, lecz jaki tekst lub myl z perykopy

21*
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wyjt bierze za okazj do rozwinicia w drugiej (dosy
krótkiej) czci moralnego upomnienia, praktycznej uwagi
lub pobonej zachty. Te drugie czci s adne, pene
uczucia i prawie zawsze stanowi okras caoci.

Kazania pogrzebowe (cztery i jedna bomilja) umieszczone

pod kouiec tomu czwartego, nosz na sobie znamiona epoki i z te-

go powodu do wzorowych nie nale. !

)

Ks Andrzej Chryzostom Zauski. 2
)

Urodzi si r. 1650 z ojca Aleksandra, rawskiego wo-

jewody, i Katarzyny, rodzonej siostry póniejszego pryma-
sa Olszowskiego. Wyksztacenie odebra u jezuitów w Ra-

wie, nastpnie w Wiedniu i Gracu. Za powrotem do kraju

wstpi do stanu duchownego, a jako kanonik krakowski
posowa do Hiszpanji, Portugalji i Francji. Jan III kon-

ferowa mu opactwo wchockie, w r. 1683 biskupstwo ki-

jowskie, a w r. 1691 pockie. Po omiu latach rzdów w tej

ostatniej diecezji przeniesiony zosta na warmisk stolic.

August II mianowa go nadto 1702 r. kanclerzem wielkim

koronnym, lecz ju w trzy lata póniej Zauski, przez nie-

nawistnych oskarony o zdrad kraju i uwiziony, czas

jaki przepdzi na wygnaniu w Drenie, Ankonie i Rzy-
mie. Gdy wysza na jaw bezzasadno podejrze, powró-
ci do swej diecezji i zaj si jej sprawami; atoli udrcze-
nia, jakich tyle przeszed, podciy zdrowie zacnego ma
i sprowadziy mier, która nastpia w Gutstadzie, jego

pod ten czas rezydencji, 1711 r.

By to pasterz wzorowy, pobony i pracowity, zarów-

no jak i dobry obywatel kraju; m gruntownie uczony,

wszystek czas wolny od obowizków pasterskich i od po-

sug Rzeczypospolitej powica na prace literackie. Odzna-
cza si te darem niepospolitej wymowy tak w senacie jak

i na kazalnicy. Prócz czterech duych tomów »Epistolarum

1
) Cztery kazania adwentowe o grzechu ks. Modz. przejrza i osobno

wyda ks. Al. Syski M. S. T. Warszawa 1902. Tak samo równie wyda jego

» Kazania pasyjnet. Warsz. 1905.

2
)
Ob. Homiletyka tom IV, str. 357: Krytyczny rozbiór kaza ks. AnL

Chr. Za.; ks. Chmielowski, Kazania wielkopostne ks. Aut. Za. (z obszernym

yciorysem) Kraków 1883.
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historico familiarium« *) i kilkunastu wikszych i mniejszych

dzie ascetycznych, tak oryginalnych jak i tumaczonych
z rónych jzyków obcych, pozostawi po sobie mowy treci

wieckiej i religijnej. Na pierwsz kategorj skadaj si
jego mowy polityczne 2

) i inne przygodne, zwaszcza pane-

giryki weselne 3
), a wszystkie nosz na sobie cech wieku

i zepsutego smaku, std pene s napuszystoci i makaro-

nizmów. Natomiast kaznodziejskie prace Zauskiego uka-

zuj nam w nim utalentowanego kocielnego mówc. Nie-

zbyt wiele co prawda, zostawi podów tego ostatniego ro-

dzaju, niewszystkie te maj jednakow warto; wiksza
przecie cz jego utworów pena jest takich zalet, i do-

statecznie usprawiedliwia nadan mu przez wspóczesnych
nazw polskiego Ambroego. Odznaczaj si one dobr
polszczyzn, jzykiem czystym 4

), prawie wolnym od wtr-
tów aciskich Wymowa jego jest powana, namaszczona,

ywa, czsto ognista i piorunujca, to znowu nacechowana
sodycz i ojcowsk dobroci; przeraa i kruszy, albo we-

dug potrzeby budzi otuch i wlewa pociech do serca-

Odznacza si tak miaemi i silnemi zwrotami retoryczne,

mi, jakie rzadko spotykamy u którego innego kaznodziei.

Chtaie uywa antytez i porówna. Dowody czerpie z Pisma
w., z Ojców, klasyków, ze zdrowego rozumu i dowiadcze-
nia. Dno praktyczna wszdzie si u niego przejawia.

Zarzuci mu jednak trzeba wielk wad: brak przejrzy-

stoci w ukadzie, co jest powodem, e czytajc jego kaza-

nia, odczuwamy trudno w naszkicowaniu myli, podzia-

ów i ogarniciu caoci.

Prócz niektórych kaza Zauskiego, drukowanych po-

jedynczo, posiadamy dwa zbiorowe wydania jego prac

kaznodziejskich mianowicie: warszawskie z r. 1696 i kali-

skie, nieco zupelniejsze, z r. 1730 p. t. Kazania, które
si naprdce zebra mogy, Jegomoci Ksidza

J
) Tomy 1, 2 i 3 wychodziy w Brunsberdze kolejno w latach 1709,

1 T 1 0, 1711; tom czwarty w Wrocawiu 1761 r.

'-) Mowy na radach i sejmach rónemi czasy miane, Kalisz, 1718 r.

3
)
Mowy weselne i pogrzebowe, Kalisz 1730 r.

4

)
Za wyjtkiem takich wyrazów jak : armowa, pasja, afekt, rebelja

i t. d.
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Andrzeja Chr. Zauskiego... Ten ostatni zbiór za-

wiera 39 mów i kaza rónej treci. Mona je podzieli na

nastpujce kategorje:

1) Kazania niedzielne:

o) »Sze na niedziele w. postu*. Wygosi je 1696 r.

w kolegjacie putuskiej podczas ówczesnego wielkiego ju-

bileuszu, std te odpowiednie podobiera materje: o celu

czowieka, o grzechu, o potrzebie pokuty, o mierci, o s-
dzie, o niebie. Z temi tematami stoi w zwizku kazanie

na niedziel wielkanocn: o niewracaniu do grzechów. 1

)

Tekstu naczelnego nie kadzie, a przedmiot kadego kaza-

nia wyprowadza z odpowiedniej niedzielnej perykopy ewan-

gelijnej. Podziau formalnego na czci niema, lecz zna
go niekiedy w wypowiedzianem zaoeniu, 2

) do którego

czy albo krótk modlitw, albo gorce wezwanie sucha-

czów celem obudzenia ich uwagi i usposobienia do odpo-

wiednich uczu. Wykad przedmiotu kazalnego naturalny,

dosadny, praktyczny. W zakoczeniu podniosa modlitwa

lub serdeczne upomnienie. Kazania te wolne s zupenie

od makaronizmów (cytaty aciskie poumieszczane na mar-

ginesach), odznaczaj si wielk si sowa i uczucia. 3
)

b) Daleko mniejsz warto maj kazania na niedz.

18 i 20 po witkach, miane w Jarosawiu 1691 r. Narzeka

w nich na ze i nieszczliwe czasy, klski uwaa za kary

Boe i dla przebagania gniewu Boego Dawouje do po-

prawy obyczajów. Równie i kaz. na niedziel 3 adwentu:

o sdzie nie naley do wzorowych, poniewa grzeszy na-

dtoci stylu i makaronizmami. Trzy ostatnie mowy, po-

chodzce z modszych lat Zauskiego, noszc na sobie ze-

psut barw wieku, znacznie si róni od kaza póniej,

szych i s dowodem, e autor z pocztku hodowa modzie

ówczesnej, zdoa si jednak z niej potem otrzsn.

') W wydaniu z r. 1730 na str. 30.

-) Np. na niedz. V postu: grzech jest sprony w oczach Boych, nam
niebezpieczny.

3
) Wydane zostay wraz z niektóremi innemi przez ks. Chmielowskie-

go, Kraków 1 S^3 r.
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2) Kazania witeczne.
Tych jest trzynacie, 1

) a prawie wszystkie maj na
«zele tekst aciski albo zarazem i polski. Z tej liczby ka-

zanie na Boe Narodzenie, take nalece do wcze-
niejszych prac autora, jest nieco napuszyste i makaronicz-

ne. Bardzo zato wymowne s trzy kazania wielkopit-
kowe i jedno na trzeci pitek postny, osnute na tle ho-

miletycznego rozbioru mki Zbawiciela; zawieraj prak-

tyczne uwagi i moralne zastosowania, nadto gorc zach-
t do alu za grzechy i poprawy ycia. — Kazanie na
niedziel wielkanocn (z r. 1693) o niewracaniu do
grzechu, jedno z najlepszych, obfituje w nader ywe anty-

tezy i porównania. — Na niedziel witeczn:
O mocnej Ducha w. ku nam mioci i o naszej zapamita-
ej oziboci, miane u karmelitanek bosych w Warszawie
1691 r. Wstp odznacza si pikn inwokacj do Ducha
w., pierwsza cz równie celuje wymownemi zwrotami
o skutkach dziaania Ducha w. w apostoach i w duszach
zakonnych suchaczek. 2

) — Tak samo pene zalet kraso-

mówczych s kazania na ur. w. Józefa i na dzie w.

Ignacego (z r. 1691). Drugie kazanie na ur. w. Igna-
cego i na ur. w. Teresy s panegirykami w dodatniem
znaczeniu, nie pomin w nich przecie kaznodzieja prak-

tycznych zastosowa, do suchacza skierowanych. Mniej-

szych zalet jest napuszyste nieco kaz. nadzie w. Jana
Ewangelisty. Kaz. na dzie Wszystkich wi-
tych o zgodzie, majce niewiele wspólnego z uroczy-

stoci i nalece waciwie do kategorji przygodnych, ze

wzgldu na swe zalety krasomówcze zajmuje jedno z miejsc

najprzedniejszych dla swego ognistego zapau i obfitoci

nader mocnych zwrotów retorycznych. Zakoczenie pene
grozy i wspaniaoci.

3) Kazania przygodne, w rónych okazjach wy-
powiedziane, s nastpujce:

') Ks. Chmielowski w wydaniu swetn z r. 1883 umieci take kaz. na

urocz. Zwiastowania: O cnotach Marji Panny. Niema go przecie ani

w pierwszem, ani w drugiem wydaniu zbiorowem kaza Zauskiego.

-) Drugie na niedz. witeczn, jak wida z treci, naley waciwie
-do przygodnych.
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a) Pi mów ingresowych, mianych w Pocku
i Putusku w r. 1693. S to waciwie dosy krótkie, do
okolicznoci zastosowane parenezy, z wyjtkiem jedynie

tej, któr wypowiedzia w niedziel witeczn w katedrze

pockiej, a która ma ukad kazania z dwoma tekstami na-

czelnemi, jednym dla pierwszej czci (Spiritum tuum ne

auferas a me, Ps. 50: o potrzebie Ducha w. dla siebie ja-

ko pasterza), drugim dla nastpnej, krótszej (Spiritum nolite

extinguere, 1 Thes. 5: o wiernych, aby Ducha Sw. nie wy-

gaszali w sercach swoich, lecz wdzicznoci za dobro-

dziejstwa w sobie Go zatrzymywali).

b) Mowa przy pierwszem wiceniu ksiy:
o wielkiej zacnoci i obowizkach stanu kapaskiego.

c) Kazanie przy rozpoczynajcej si elekcji 1697 r., wy-

mowne, lecz nie wolne od makaronizmów.
d) Mowa miana 1689 r. z powodu Kazimierza ysz-

czyskiego, który publicznie odwoywa swe ateuszowskie

mniemania i czyni wyznanie wiary wobec Stefana Witwic-

kiego, biskupa poznaskiego. Wstp bardzo mocny, przy-

stosowany do okolicznoci, samego za kazania celem jest

ekspiacja, a treci publiczne wyznanie wiary w Pana Boga,

o którego istnieniu przekonywa nas wiat widomy, a któ-

rego piknoci i majestatu ani rozum, ani serce ludzkie

ogarn nie zdoa.

e) Do pere wymowy nale kazania: na obóczy-
nach Róy Gsiewskiej, wraz z krótk e g z o r t a, miana
po akcie obóczyn do teje; na ob. Heleny Dzieduszyckiej;

na konsekracji siedmiu paniea benedyktynek w om-
y. Po mistrzowsku kreli tu marno rzeczy wiatowych,
które opuszcza oblubienica Chrystusowa, a pikno, zac-

no i trwao tych dóbr, które jej Chrystus daje

w zakonie.

f) Do kategorji przygodnych wypada take zaliczy

pi mów pogrzebowych, 1
)
dostosowanych do ówczes-

nego smaku, chocia bardziej w chwaleniu wstrzemili-

wych ni tyle innych panegiryków XVII wieku.

J
) Z tych kazanie na pogrzebie Katarzyny Gaeckiej, kuchmistrzowe)

koronnej, w wydaniu drugiem. z r. 1730, opuszczone.
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3. Inni mówcy tego okresu.

1. Ks. Jacek Liberjusz, kanonik regularny klasztoru

krakowskiego na Kamierzu (1599—1673), doktor teologji,m witobliwy i bardzo wzity u spóczesnych kazno-

dzieja. Niewolny jest od wad swego wieku, to jest od

makaronizmów, fraszek, licznych cytacyj, lecz posiada te
niepolednie zalety: jasno, przystpno, gorliwo, ducha

ywej wiary, praktyczno, odwag w karceniu. Prace jego

kaznodziejskie s: 1) Gospodarz nieba i ziemi Je-
zus Chrystus... w przednie tajemnic i dzie
swoich uroczystoci... na kazaniach wystawio-
ny, Kraków 1669. Na kocu przydane s dwa kazania

kolendowe (jedno na Nowe Lato, drugie na Trzy Króle),

jedno na ur. w. Ignacego Lojoli i jedno o w. Janie Kan
tym. — 2) Gospodyni nieba i ziemi N. M. Panna
dwudziest kazana hymn kocielny O glo-
riosa Domina... sawiona, Kraków 1650. Przydane

s trzy kazania o w. Jacku i jedno o w. Augustynie. —
3) Gwiazda morska N. Panna Marja trzydziest
kaza na hymn Ave maris Stella... zalecona,
Kraków 1670. (Ob. rozpraw ks. Krukowskiego w miesicz-

niku >Homiletyka« tom II).

2. Ks. Aleksander Lorencowicz T. J. (1609—1675) ogosi
drukiem Kazania na niedziele caego roku, Kalisz

1670, 2 tomy; nadto Kazania pogrzebne miane
w rónych aobnyoh okazjach (w liczbie 28), Ka-

lisz 1670. Jeden z lepszych kaznodziejów swego czasu, pi-

sze jzykiem dosy czystym, naogó wolnym od makaro-

nizmów, stylem obrazowym i popularnym; odznacza si
nadto odwag i rozsdkiem w karceniu panujcych zdro-
noci. (Ob. o nim rozpraw w >Przegldzie Powszechnymc
z roku 1893, zeszyt 7, 8 i 9).

3. Ks. Wojciech Tylkowski T. J. (1624-1695), lingwista

i nader podny pisarz w rónych dziedzinach naukowych.
Pozostawi pomidzy innemi Problemata wite albo
pytania okoo wyrozumienia w. Ewangelji...
na niedziele i wita... Pozna 1688, 2 tomy. Jest to

rodzaj podrcznika homilijnego, tak dla wiernych ku zba-



362

wiennemu czytaniu jak i dla wygody kaznodziejów. Od-
znacza si wykadem krótkim i jasnym, a cho zdobywa
si niekiedy na refleksje i przestrogi, przecie ton jego

nauk jest przewanie dydaktyczny, bez wszelkich okras

stylowych. (Jougan, Homilje Polskie, stronica 299).

4. Ks. Sebastjan Piskorski, kanonik, profesor uniwersy-

tetu jagielloskiego (f 1706). Ks. Lipnicki (Zasady kazno-

dziejstwa, tom I, str. 280) zalicza go do kaznodziejów po-

wanych tego okresu. Pozostawi pomidzy innemi obszer-

ny zbiór w 1048 stronicach in 4-to p. t. Kazania na
dni Paskie, Kraków 1706. Zna w nich wysok na-

uk, ducha obywatelskiego i pobono autora, chocia styl

upstrzony makaronizmami, zwaszcza w kazaniach uro-

czystszych i bardziej opracowanych.

5. Ks. Jakób Filipowicz T. J. (f 1720), kaznodzieja lwow-

ski. Napisa Kazania na niedziele caego roku,
Lwów 1723 i Kazania na wita caego roku,
tame 1723. Jest w nich tre i pewien zapa kaznodziej-

ski, jzyk dosy czysty, styl powany. Czasopismo »Homi-

letyka< w tomie 10 i nast. podao wiksz cz jego kaza
niedzielnych i niektóre witeczne w szacie jzykowej, nie-

co przerobionej przez ks. M. Nassalskiego.

6 Ks. Antoni Wgrzynowicz, prowincja reformatów ma-

opolskich (1657 — 1721), zawoany swego czasu kaznodzieja.

Metod ma scholastyczn, przytem jednak odznacza si
zdrow i obfit treci, jasnym wykadem, czystym i po-

pularnym jzykiem. Pozostawi nastpujce prace kazno-

dziejskie : 1) M e 1 o d j a w. Kazimierza, Kraków 1704.

S to kazania na cze N. M. Panny, osnute na pieni

»Dnia kadegoc, przypisywanej witemu królewiczowi.

Pierwsza cz kazania zawsze zawiera nauk, zmierzajc
do poprawy obyczajów, druga — do czci i uwielbienia

Marji. — 2) Siedem trb w. Jana, Kraków 1708. Za-

wieraj si tu kazania niedzielne o siedmiu grzechach

gównych. — 3) Siedem kolumn pobonoci, Cz-
stochowa 1713, t j. kazania niedzielne o siedmu cnotach

przeciwnych grzechom gównym. — 4) Nauki niedziel-
ne o czterech rzeczach ostatecznych, Warsza-
wa 1714. — 5. Gody Baranka apokaliptycznego
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t j. kazania na uroczystoci Pana Jezusa, N. M. Panny

i witych Paskich. Kraków 1711. (Ob. >Homiletyka« t. 2,

str. 348).

7. Ks. Jan Stanisaw Wujkowski, kanonik putuski (ur.

ok. r. 1670, f ok. r. 1746), mówca ludowy, kaznodzieja pe-

en namaszczenia i ducha Boego, przytem jdrny, atwy,

prosty i naturalny. Pisa kazania przewanie moralnej

treci, jzykiem prawie wolnym od makaronizmów, cho
nieco oszpeconym latynizmami. Wykad ma logiczny, za-

sadny, oparty na znajomoci Pisma w., Ojców Kocioa
i historji. Ogosi drukiem: 1) arliwa gosu apo-
stolskiego odnowa, Kalisz 1719. S tu kazania na

wita doroczne z przydatkiem pasyjnych i adwentowych

(podwójnych). — 2) Grot sowa Boego wskro
serce grzesznika przenikajcego, t. j. kazania

na niedziele caego roku z przydatkiem drugich pasyjnych,

adwentowych i niektórych ekstraordynaryjnych. Kalisz

1732. — 3) Rekolekcje duchowe ludziom wszyst-

kich kondycyj suce. Warszawa 1736. — 4) Chleb
duchowny... albo katechizm..., Kalisz 1733. Jest

to obszerny katechizm z mnóstwem drobiazgowych pyta
i odpowiedzi, poprzedzony praktycznemi wskazówkami co

do metody katechizowania, naprzód po polsku, a nastpnie

uzupeniony po acinie. (Ob. »Homiletyka« t. IV, str. 24;

Jougan, Nauki katechizmowe w Polsce, str. 90 i nast.)

8. Ks. Andrzej Murczyski T. J. (f 1752). Pjsa stylem

powanym, obrazowym, wolnym od przesady i od maka-

ronizmów. Pozostay po nim: 1) Sowo Boe na nie-

dziele caego roku, Sandomierz 1749. — 2) wita
kaznodziejskie na cay rok, tame 1752. — 3) Ka-
zania na adwent, pasj J. Chrystusa i uro-
czystoci N. Marji Panny z przydatkiem ró-
nych kaza, tame 1753.
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ROZDZIA XIII.

Okres naladownictwa.

(1750 1830)

1. Pogld ogólny ').

Czasy Ludwika XIV uczyniy Francj dla caej Euro-

py mistrzyni mody, która zapanowawszy wszechwadnie,
zwaszcza w dziedzinie sztuki i literatury, nie pozostaa
bez wpywu i na polu nauczania kocielnego. Nieatety,

wpyw ten, do wysokiego stopnia szkodliwy, spowodowa
w czci obnienie kaznodziejstwa. Wiadomo skdind,
jak dalece wiek XVIII, zaraony racjonalizmem, przyczyni

si do upadku religji i moralnoci chrzecijaskiej naprzód

we Francji, a potem i gdzie indziej. Zabójcze miazmaty
niewiary, dotknwszy swym zaraliwym wpywem wszyst-

kie warstwy spoeczne, nie pominy i opowiadaczów sowa
Boego, którzy zamiast wystpowa z ca arliwoci i od-

wag, zamiast grzmie wewntrzn si prawdy nadprzy-

rodzonej, przeraa upione sumienia, stawia niezomny
opór zalewowi bezbonoci, z bojani i dreniem sprawo-

wali swe posannictwo, nie mieli obraa panujcych prze-

kona, a stosujc si do upodobania suchaczów, wnosili

na kazalnic wytworno wieck, pomijali kwestje dogma-

tyczne, przemawiali jzykiem filozofów i chtnie bujali po

jaowych polach moralnoci przyrodzonej. Std te wymo-
wa kaznodziejska zatracia swe wysze, nadprzyrodzone

pitno, a zesza na niziny ludzkiego rozprawiania; zarzu-

cia sowa Boej powagi — Pismo w. i nauk kocieln,

przekazan nam przez Ojców Kocioa, a upstrzya si zda-

niami mdroci ziemskiej. Zarzucono tematy o tajemnicach

wiary, przykazaniach, sakramentach, o rzeczach ostatecz-

nych, o potrzebie pokuty, a deklamowano o honorze, przy-

jani, wspóczuciu, antypatji i t. p. Jeden np. z kaznodzie-

jów ówczesnych ogasza drukiem Kazania 2
): O wadzy nad

1
)
Szpaderski, O zasadach wymowy, tom II, str. 284. Pelczar, Zarys

dziejów kazn. II, 272.

2
)
Konczewicz, Kazania, Kraków 1803.
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imaginacj; Jak naley zachowywa prawida roztropnoci

w myleniu; O poytkach wynikajcych z uformowania
ducha; O szacunku zdrowia. — Na nic si przecie nie

przyday te ustpstwa duchowi czasu: nie tylko nie okiezna-

no bezbonoci, lecz ona wanie, opanowawszy umysy
i wypaczywszy wole ludzkie, porwaa wzy spoeczne

i rodzinne.

Z francusk literatur i ogad zawitay do nas fran-

cuska niewiara, obojtno religijna i zepsucie obyczajów
i ogarny wyksztacesze warstwy spoeczestwa. Zbyt
te wielkie byy wpywy Francji na Polsk, aby i kazno-

dzieje mogli si ustrzec mody, panujcej na kocielnych

ambonach paryskich. Do tego pom. in. przyczyniy si ob-

fite przekady kaznodziejów francuskich, chtnie spoyt-

kowywane na naszych mównicach kocielnych. I u nas

wic liczni mówcy duchowni po ludzku rozprawiaj o re-

ligji i moralnoci, zdobywaj si na przesadn wytworno
stylu, wypowiadaj miasto sowa Boego wasne pogldy,
siebie raczej goszc, a nie Chrystusa Ukrzyowanego. Std
susznie okres ten nazwano okresem naladownictwa, albo-

wiem kaznodzieje nasi, zapomniawszy o zotych wzorach

wymowy XVI wieku, jak i o prawdziwie polskich, penych
siy i ywotnoci, cho niektóremi wadami skaonych pra-

cach okresu poprzedniego, zeszli na bdne drogi nalado-

wania obczyzny. Naladownictwo, o jakiem mowa, tern

smutniejsze sprowadzio nastpstwa, e zaszczepio bdne
przekonanie, jako sztuka wymowy jest rzecz najgówniej-

sz w kaznodziejstwie, a skutek kaza zawis od umiejt-

nego uycia figur retorycznych i wietnego stylu. Std
zatara si u wielu ówczesnych kaznodziejów prostota

w sposobie goszenia sowa Boego, a z ni popularno,
praktyczno i oryginalny, polski charakter, natomiast za-

panowaa przesada, wodnisto, upodobanie we frazesach

i gadatliwoci.

Lecz jak o kaznodziejach francuskich tak i o naszych,

w tym okresie prawicych, powiedzie naley, e niewszyscy

poddali si panujcemu smakowi i duchowi ówczesnemu.

Znaleli si i prawdziwie kocielni mówcy, którzy wstpo-

wali na ambon peni zapau apostolskiego, a dalecy od
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schlebiania, zasadniczo uczyli prawd religijnych, obalali

bd panujcy, nastawali na skaenie obyczajów i poru-

szali sumienia grzeszników. Im te mamy do zawdzicze-

nia, e szereg apostolskich gosicieli prawdy Boej nie

przerywa si ani w tym nawet okresie, czc dob ostat-

ni z dawnemi, wietniejszemi czasami kaznodziejstwa

ojczystego.

Charakterystyczne cechy utworów kaznodziejskich

szkoy naladowniczej s nastpujce: 1) Niedostateczne

uwzgldnianie dogmatu i moralnoci katolickief na dog-

macie opartej, brak gruntownoci w uzasadnianiu prawd
wiary w. 2) Brak apostolskiego zapau, namaszczenia

i gorliwoci o nadprzyrodzony poytek dusz, spraw Ko-

cioa Boego i o moralne, na wierze nadprzyrodzonej

oparte dobro spoeczestwa. 3) Staranno o przesadzon
ogad stylow, o dobór zwrotów retorycznych, zanadto

sztuczna budowa zda i okresów, ton zbytnio deklamator-

ski, nie harmonizujcy ani z treci kazania, ani z usposo-

bieniem kaznodziei; to znowu 4) martwota, wodnisto
i rozwleko kaza, zakrawajcych raczej na rozprawy

religijno-filozoficzne. Z drugiej strony przyzna naley
kaznodziejom ówczesnym, e przyspieszyli 5) upadek ma-

karonicznego stylu i mody dowcipkowania na mównicy

kocielnej, e 6) wzbogacili nasz literatur kocieln mnó-

stwem obrobionych kaza moralnych, któremi i dzi —
byle krytycznie i umiejtnie — mona si posikowa jako

materjaem do opracowywania nauk tego rodzaju; e
wreszcie 7) udoskonalili form kazaln przez staranne,

cho na swój sposób obrabianie przedmiotu, dobrze obmy-

lany plan i naleyty rzeczy porzdek-

2. Wybitniejsi mówcy tego okresu.

Ks. Kacper Balsam ').

Ormianin polski z pochodzenia, urodzi si we Lwowie
r. 1716; w modziutkim wieku, bo ju 1731 r. wstpi do

Towarzystwa Jezusowego. Po odbytych studjach teolo-

') »Homiletyka% tom II, str. 354.
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gicznych w Poznaniu 1744 r, wykada w Stanisawowie

]>rzez cztery lata fizyk, metafizyk i matematyk, poczem
przeniesiony do Krakowa, powici si pracy kaznodziej-

skiej. Zmar w sile wieku 10 grudnia 1759 r., majc zale-

dwie lat 43. W pogrzebie gonego kaznodziei cay nieomal

Kraków uczestniczy.

Balsam posiada niepospolity talent krasomówczy, ory-

ginalno, wieo myli, logik w ukadzie i przeprowa-

dzeniu rzeczy. Przedewszystkiem jednak odznacza si
wielkim zapaem kaznodziejskim, który upowania do

umieszczenia go w mniej licznym szeregu mówców kociel-

nych, stanowicych prawdziwy kontrast z duchem swego
czasu. W wyborze tematów jest on rónorodnym, cho
przewanie prawi o moralnoci chrzecijaskiej. Grzeszy

wprawdzie niekiedy rozwlekoci i ma szczegóy dla pro-

stego suchacza przytrudne do zrozumienia, naogó przecie

ani praktycznoci, 8ni popularnoci odmówi mu nie mona,
a sabe strony jego kaza nie s tak wielkie, iby nie

pozwalay postawi go w rzdzie lepszych gosicieli sowa
Boego w caym XVIII wieku. I dzi prace jego niewiele

straciy na wartoci, std nie tylko stanowi cenny materja

kaznodziejski, lecz pod niejednym wzgldem za wzór su-y mog. Spucizna kaznodziejska po Balsamie obejmuje

nastpujce zbiory:

1) Kazania na niedziele caego roku, 2 to-

my. Pozna r. 1761. Znajdujemy tu na kad niedziel

po jednem kazaniu, nadto dwa na niedziel wielkanocn
trzy na niedziel witeczn, dwa na poniedziaek wi-
teczny, jedno na wtorek w. i trzy na powicenie kocioa.
Forma i ukad cisego kazania (jedn tylko

:
zreszt bar-

dzo dobr homilj umieci w tym zbiorze, mianowicie na

niedz. V po Trzech Królach); rozpoczyna od aciskiego
tekstu, poczerpnitego z perykopy, wstp równie stamtd
zazwyczaj wtek swój czerpie; zaoenie i podzia wyrane,
niezawsze przecie na perykopie oparte. Czci rozprawy

dwie lub trzy, wyjtkowo wicej. Teksty, zwaszcza z Pisma

w. cytuje po acinie. Pod koniec robi praktyczne zasto-

sowanie do duchowych potrzeb suchacza i z wielk gorli-
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woci gromi, upomina, kruszy i zachca. Epilog stanowi

gorca i dostosowana do tematu i obudzonych w suchaczu
uczu modlitwa.

2) Kazania na wita caego roku, 2 tomy
Pozna r. 1762 i 1764. Umieszczone s w tym zbiorze po
jednym, dwa, rzadko po trzy kazania na niektóre uroczy-

stoci Paskie, N. M. Panny i witych. O tym zbiorze da
si w ogólnoci powiedzie to samo, co i o poprzednim.
Homilje (na urocz. Trzech Królów, na dzie w. Józefa) na-

le do wyjtków; podzia kaza (zwaszcza na uroczystoci
Paskie i N. Panny) czstokro poczerpnity jest czy z pe-

rykopy, czy z uroczystoci dnia; np. w pierwszem kazaniu
na Oczyszczenie N. M. Panny. Kazania o witych s pa-

negirykami, lecz zawsze w poczeniu z odpowiedni nauk
moraln, zmierzajc ku naprawie i zbudowaniu suchacza.

3) Kazania przygodne, tomów 7. Pozna 1772 r.

Tom pierwszy ma kaza 25 o powinnociach chrzecijani-

na, o cnotach wiary, nadziei, mioci Pana Boga i bliniego,

o obowizkach z tych cnót wypywajcych i o grzechach

tym cnotom przeciwnych. Tom drugi — kaza 18 — o wy-
stpkach i obowizkach ludzi modych, mianowicie: o uni-

kaniu grzechu miertelnego, o umartwieniu namitnoci,
o zem towarzystwie, o tacach, grze, pijastwie, przysi-

ganiu si i potrzebie modlitwy. Tom trzeci — kaza 16 —
o pierwszych trzech cnotach kardynalnych, czyli jak je

autor nazywa, zawiasistych, t j. o roztropnoci, wstrzemili-
woci i mstwie. Tom czwarty i pity — razem kaza 47 —
o czwartej cnocie kardynalnej czyli zawiasistej t. j. o spra-

wiedliwoci, jej rodzajach, grzechach jej przeciwnych i obo-

wizkach z tej cnoty wynikajcych. Tom szósty — kaza
35 — zawiera osiem seryj kaza adwentowych na tematy,

dotyczce ostatecznych rzeczy czowieka. Wszystkie kaza-

nia pomienionych szeciu tomów maj zwizek z perykop
tej niedzieli, w któr byy ogoszone, std i tekst naczelny

zawsze wybrany z ewangelji niedzielnej; ukad cisego
kazania. Tom siódmy — kaza 20 — mieci w sobie mo-

wy pasyjne i inne na róne przygodne tematy; rozpoczyna

je tekst naczelny, dowolnie przez kaznodziej obrany.
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Rozprawa o jednej czci, jak np. w kazaniu na

W. Czwartek, wyjtkowo tylko napotyka si u Balsama 1
).

Ks. Karol Fabjani.

Urodzi si 1716 r. w Maopolsce, majc lat 16 wstpi
do Towarzystwa Jezusowego. W zakonie pracowa prze-

dewszystkiem jako kaznodziejamisjonarz i przez lat 20

sprawowa ten urzd apostolski po rónych diecezjach

Rzeczypospolitej. Kasata zakonu (1773) zastaa go na urz-
dzie rektora kolegjum poznaskiego. Przeszedszy w szeregi

wieckiego duchowiestwa, zosta zamianowany kanoni-

kiem kolegjaty kaliskiej i kaznodziej wojewódzkich szkó
w czycy. Umar ok. r. 1783.

By to jeden z najgorliwszych w tym okresie kazno-

dziejów, chocia ani talentu nadzwyczajnego, ani oryginal-

noci nie posiada. wiadcz cytaty z innych mówców
kocielnych, poumieszczane w jego kazaniach, wiadczy
i nagówek kaza niedzielnych (Kazania na niedziele caego
roku z rónych kaznodziejów wybrane, w krótki i jasny

sposób mówienia uoone... R. P. 1786), e jako autor ze-

wszd pracowicie zbiera, cokolwiek dobrego i dla sucha-

czó.w odpowiedniego móg znale. Na jego te zasug
trzeba powiedzie, e materja zapoyczany umiejtnie prze-

rabia, porzdkowa i ogrzewa ciepem wasnego uczucia.

Std kazania jego nie s zlepkiem rónorodnych myli
i uwag, lecz czem w sobie jednolitem, caoci do pewnego
stopnia wykoczon, jeli niezawsze pod wzgldem treci,

to przynajmniej pod wzgldem ukadu i formy. Wprawdzie
niewszystko, co napisa, wytrzymuje krytyk; np. w ka-

zaniu na niedziel starozapustn, a jeszcze bardziej na
niedziel misopustn >o maej liozbie wybranych< nie-

fortunnie dowodzi owej zbytniej maoci; w kazaniu

pierwszem pasyjnem twierdzi, e grzech Judasza by
mniejszy, ni niegodnie komunikujcych; opowiada te nie-

2
) > Homiletyka* w tomie 9, str. 521 podaa przerobione kazanie tego

autora na uroczysto Boego Narodzenia. Doczono tu cz dogmatyczn,

opuszczono przykady z pisarzy pogaskich, zmodyfikowano szyk wyrazów

i terminy przestarzae zamieniono nows2emi. Take i Stagraczyski prze-

drukowa 14 kaza Balsama w swej »Bibljotece«.

Wymów* witu. 24
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prawdopodobne przykady; pominwszy wszake nieliczne

usterki i aciskie cytaty tekstów biblijnych, musimy przy-

zna Fabjaniemu jasno, prostot, popularno i plastycz-

no w przedstawieniu rzeczy, obfito trafnych porówna,
piknych myli, gorco ducha (zwaszcza w zakocze-

niach), a niekiedy nawet potg sowa i ogie apostolskiej

arliwoci. Wiele ycia jego kazaniom dodaj czste i ulu-

bione przeze figury retoryczne: zapytanie i powtórzenie.

Prace kaznodziejskie Fabjaniego s nastpujce:

1) Kazania na niedziele caego roku, Kalisz

1786. Miay kilka wyda, ostatnie wyszo w Brodnicy

1865 r. w czterech tomach, a zawiera dwie eerje kaza nie-

dzielnych. Tre ich przewanie moralna, ukad cisego
kazania, tekst naczelny z perykopy ewangelijnej przyto-

czony po acinie i po polsku; wstp suy niekiedy za

wprowadzenie do kilku po sobie idcych kaza; np. na

niedziel pierwsz adwentu, lub na niedziel starozapustn.

Zaoenie zawsze, a podzia prawie zawsze wyrane. Roz-

prawa z nielicznemi wyjtkami dzieli si na dwie czci.

Obudzanie gortszych uczu i zastosowania praktyczne

maj miejsce zazwyczaj pod koniec drugiej czci, której

epilogiem bywa serdeczna modlitwa. Podobne ukadem
i przymiotami do kaza niedzielnych s dwa nastpne
zbiory:

2) Kazania na wita, które si uroczystym
obrzdkiem w Kociele Boym obchodz, Ka-

lisz 1788 i

3) Kazania przygodne na dni witych Pa-
skich, Kalisz 1790').

4) Kazania o mce Zbawiciela naszego Je-
zusa Chrystusa na trzy posty podzielone, Kalisz

1788. S tu trzy serje kaza pasyjnych, kada po pi.
Treci pierwszej jest ciko mki Jezusowej, jak mia
od teraniejszych grzeszników; drugiej — rozwaanie pi-

ciu stacyj: Ogrójca, domu Annasza, paacu Heroda, preto-

') »Homiletyka« w tomie 12 podua trzy kazania Fabjaniego (na nr.

N. M. Panny Szkaplerznej, w. Marji Magdaleny i w. Jakóba) w szacie nieco

przerobionej. Take i Bibl. Kazn. Stagraczyskiego w swym zliorze umie-

cia niektóre jego kazania.
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rjum Piata i góry Kalwarji; trzeciej — rozwaanie piciu

gówniejszych epizodów mki Zbawiciela. Tekst naczelny

wspólny dla wszystkich kaza tej samej serji, a wstp
kadego pierwszego jest wprowadzeniem take i dla innych.

Zaoenie zawsze wyrane; podzia na dwie czci maj
tylko kazania trzeciej serji. Gorca modlitwa zamyka kad
mow pasyjn *). Za najznakomitsz prac homiletyozn

Fabjaniego uchodzi:

5) Misja apostolska do pokuty i powstania
z grzechów prowadzca, 3 tomy, Kalisz 1783. Wyda-
nie trzecie (waciwie czwarte) w Krakowie 1877—1880—1885.

Cz 1-sza jest zbiorem kaza (w liczbie 31) w cislem

znaczeniu tego wyrazu, na tematy zwykle stosowane pod-

czas misji i wicze rekolekcyjnych. Jest wic w nich mo-

wa o pokucie, jej potrzebie i poytkach, o kocu czowieka,

o grzechach, o rzeczach ostatecznych, o warunkach pokuty

sakramentalnej, o mioci Boga i bliniego, o sakramentach

chrztu, bierzmowania, Ciaa i Krwi Paskiej, o wytrwaniu

w dobrem. S to rzeczy naogó bardzo dobre, przedsta-

wione popularnie, praktyczne, pene kaznodziejskiego za-

pau i dzi jeszcze jako dzieo pomocnicze wielk mogce
odda przysug gosicielom sowa Boego. Treci czci
drugiej jest katechizmowy (w 30 naukach zawarty) wykad
przykaza Boskich i powinnoci chrzecijaskich. Wstp
umieszczony tylko przed naukami, rozpoczynajcemi jak
osobn cao; wskazuje w nim autor przedmiot nauki,

jakim ma zamiar si zaj, przytem czsto uwydatnia jego

zwizek z nauk poprzedni, niekiedy zwraca uwag na

praktyczne znaczenie wykadanego przedmiotu, poczem,

ujwszy rzecz w zaoenie, rozkada j na kilka punktów,

odpowiadajcych poszczególnym tezom katechizmowym,

odnoszcym si do danego zaoenia. Na czele kadego
punktu stawia odpowiednie pytania i odpowied cile kate-

chizmow, za któr idzie mniej lub wicej obszerny wy-

kad i uzasadnienie. Rzecz niezawsze zamknita epilo-

giem. — Forma zewntrzna nauk, zawartych w trzeciej
czci Misji, jest nieco odmienna. Naprzód autor podaje

') Z wyjtkiem kazania trzeciego ostatniej serji.

24'
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krótki katechizm misjonarski, potem w 25 naukach wyja-
nienie poszczególnych jego pyta i odpowiedzi. Wic na
czele kadej nauki kadzie stosowne kolejne pytanie kate-

chizmowe wraz z odpowiedzi, poczem zajmuje si jej wy-
kadem, tak przecie, i w tok opowiadania wprowadza
czasem wyjanienie rzeczy potrzebnych, a w krótkim owym
naczelnym katechizmie nie zawartych (np. w nauce 2-giej,

na pytanie: Co jest Pan Bóg, ma wpleciony wykad o ro-

dzajach alu za grzechy). Treci pierwszych 13 nauk jest

wykad prawd wiary, ostatnich za do koca — wyjanie-
nie istoty grzechu i jego rónych gatunków. Ta cz, za-

równo jak i poprzednia, zaleca si niezwyk przystpnoci
i praktycznoci, a oywiona jest zajmujcemi przykada-
mi; z tego powodu stanowi cenny materja do cigych
z kazalnicy nauk katechizmowych ').

Ks. Tomasz Grodzicki.

Urodzi si 1718 r. w województwie brzeskolitewskiem,

z ubogiej szlachty; do Towarzystwa Jezusowego wstpi
1734 r. w Warszawie, siedem lat uczy wymowy i poezji

w szkole piotrkowskiej, nastpnie sprawowa po rónych
miejscach urzdy zakonne, oddany przytem gorliwej pracy

misjonarskiej. Kasata jezuitów zastaa go na rektorstwie

kolegjum warszawskiego. Po supresji zosta wikarjuszem

przy kociele parafjalnym w. Andrzeja w Warszawie,

póniej proboszczem tame i na tern stanowisku rozwin
niezwyk dziaano pastersk; pracowa te niezmordo-

wanie na kazalnicy, std poszo, e zjedna sobie zaszczytne

imi ^apostoa Warszawy*. Tknity apopleksj zmar na-

gle podczas procesji krzyowej 1802 r., kochany i aowany
powszechnie.

Jako kaznodzieja Grodzicki odznacza si gruntown
nauk teologiczn, powan treci, pobonoci, namasz-

czeniem kaznodziejskiem, ma wiele piknych i nowych
myli, licznych i trafnych porówna. Pod wzgldem za-

pau nie dorównywa Balsamowi i Fabjaniemu, zwaszcza
w mowach parafjalnych niedzielnych; w witalnych bo-

J
) Jougan, Nauki katechizmowe w Polsce, str. 108.
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wiem i niektórych pasyjnych ju bardziej jest podniosy,
uroczysty, a nawet niekiedy gorcy. Styl cho prosty i na-

turalny, przecie dla zbytniej rozwlekoci i niezawsze
przejrzystego ukadu kaza nieco przyciki i nucy; odej-

muj mu nadto powabu zdarzajce si raz po raz usterki

jzykowe, od których zreszt nie s wolni i inni kazno-

dzieje tego okresu. Trafiaj si u niego ustpy mniej

smaczne, rzeczy niepewne, zatem na kazalnicy niepoytecz-
ne. Tak np. w kazaniu na niedziel zapustn utrzymuje,

e Pan Bóg stworzy wiat w marcu, e w marcu strci
z nieba upadych anioów i w tyme miesicu rodzaj ludzki

bdzie sdzony. Natomiast baczny jest na niektóre zarzuty

heretyków oraz na bdne mniemania i opinje owego czasu

i stara si je zwalczy umiarkowan polemik i trafnem

sprowadzeniem ad absurdum. To te pomimo wzmianko-
wanych usterek, majc na uwadze dodatnie przymioty ka-

za Grodzickiego, naley je zaliczy do lepszych w tym
okresie. S one istotnie obfitym i cennym materjaem,
z którego poytecznie mona czerpa dla celów kaznodziej-

skich. Spucizn po nim stanowi:

1) Mowy parafjalne, Warszawa 1795 r. Nowe
tyche wydanie ukazao si w czterech tomach w Krako-
wie 1883 i 1884 r. Pierwsze dwa tomy obejmuj kazania

niedzielne na cay rok, po jednem na kad niedziel (po-

dwójnych jest osiem), tom trzeci — witeczne (podwójnych
dwa), tom czwarty — pasyjne. Ukad maj kazalny '). Tekst

naczelny (z wyjtkiem pasyjnych) wzity z perykopy ewan-

gelijnej, zaoenia we wstpie wyrane; w witecznych
i pasyjnych podzia take wyrany, mianowicie w pierw-

szych na dwie, w drugich na trzy lub wicej czci. Cao
koczy serdeczn modlitw. Wogóle wad tak wstpów jak

i rozpraw kazalnych Grodzickiego jest, i s za dugie,

a materja kazalny niezawsze przejrzycie i systematycz-

nie uoony. Pasyjnych kaza ma cztery serje. Treci
pierwszej (kaza 6) jest wewntrzna, duchowa mka Zba-

wiciela; drugiej (6 nastpnych) — Chrystus cierpicy za

!) Wyjtek stanowi kazanie na niedz. 3 po witkach, które odnie
naley do rodzaju nauki homiletycznej.



374

grzechy pychy, chciwoci, nieczystoci, obarstwa, lenistwa,

gniewu i zazdroci; trzeciej (6 dalszych) — Chrystus cier-

picy Nauczycielem i przykadem pokory, cichoci, posu-

szestwa, cierpliwoci, pokuty, mioci Boga; czwartej

(7 ostatnich) — siedem sów Zbawiciela na krzyu. wi-
teczne i pasyjne pod wzgldem krasomówczym wyej stoj

od niedzielnych.

2) Nauki chrzecijaskie katechizmowe
zebrane z rónych pism gruntownych, 3 tomy.

Warszawa 1798—1799 r. ') Jest tu 114 nauk, zawierajcych

wykad prawd wiary i obyczajów; mianowicie w czci
pierwszej po naukach wstpnych o imieniu, yciu i znaku

chrzecijanina, zastanawia si kolejno nad czterema praw-

dami wiary, których znajomo potrzebna jest kademu
czowiekowi pod utrat zbawienia; przy tej sposobnoci

wplata w nie wszystkie tematy, majce bliszy zwizek
z pomienionemi prawdami, wic o sdzie, niebie, piekle,

o sueniu P. Bogu i potrzebie wiary, o grzechu i jego ro-

dzajach. Najmniej uwzgldni czwart prawd, jako rzecz

bdc przedmiotem trzeciej czci dziea, w której pomie-

ci cakowity wykad Skadu Apostolskiego. Treci czci
drugiej jest wyjanienie przykaza Boskich, kocielnych

i Modlitwy Paskiej. W czci trzeciej prócz nauk na Wierz
w Boga umieci jeszcze 12 innych na Pozdrowienie Aniel-

skie. Wykad sakramentów Ciaa i Krwi Paskiej i Po-

kuty ma w dziale o przykazaniach kocielnych, a po nau-

k o pozostaych piciu sakramentach odsya 2
) do swej

poprzedniej pracy (Mowy parafjalne). — Dzieo to odznacza

si jasnem, gruntownem i wszechstronnem opracowaniem

i wyczerpaniem poszczególnych tematów, logicznem na-

stpstwem myli, przejrzystym rozkadem budowy oddziel-

nych nauk, praktycznoci w podawaniu rodków do urz-
dzenia ycia po chrzecijasku. Zarzuciby mu tylko mona
niezupenoó (brak tu bowiem niektórych rzeczy, jak

o czycu, o niemiertelnoci duszy, o asce, o sakramentach

w ogólnoci, o cnocie i jej rodzajach), pewn chaotyczno

') Nowe wydanie w Poznaniu 1 8So — 1 888 r.

-) W czci II na str. 277.
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w zszeregowaniu tematów i niekiedy zbyt mae oddziay-
wanie na wol suchacza z powodu nader nielicznych

upomnie i wniosków kocowych.

Ks. Jan Pawe Woronicz *).

Pochodzi z rodziny niegdy senatorskiej, lecz pod-

upadej, a ujrza wiat 1757 r. w Tajkurach na Woyniu.
W dziewitym roku ycia oddany do szkó jezuickich

w Ostrogu, po omioletniej edukacji sam przyj sukienk
zakonn, lecz zanim dokoczy studjów, nastpia kasata

Tow. Jezusowego. Przeniós si wic do Warszawy, aby
uzupeni wiadomoci teologiczne w misjonarskiem semina-

rjum w. Krzya. Wywicony na kapana, pocz upra-

wia niw kaznodziejsk, a zasynwszy z wymowy, szybko
posuwa si w godnociach kocielnych. Stanisaw August
konferowa mu 1784 r. infuacj i probostwo w Liwie. Pod-

czas sejmu czteroletniego pracowa przy biskupie Cieci-

szowskim; po upadku kraju pasterzowa w Kazimierzu nad
WisJ, póniej (od r. 1803) w Powsinie pod Warszaw, pia-

stujc jednoczenie godno kanonika modej stoecznej ka-

tedry. Za Ksistwa Warszawskiego zosta radc stanu,

w r. 1815 biskupem krakowskim, a 1828 r. arcybiskupem
warszawskim. Umar pod koniec 1829 r. w Wiedniu, dokd
wyjecha celem poratowania zdrowia. Pochowany w Kra-

kowie na Wawelu.
Woronicz posiada bez wtpienia wszechstronny talent,

by znakomitym mem stanu, udatnym poet, gonym
swego czasu mówc. Koleje jego ycia przeszkodziy mu
powici si wycznie kaznodziejstwu, std prace jego

literackie, majce zwizek z ambon, okazuj nam w nim
przygodnego raczej oratora, anieli doskonaego pod kadym
wzgldem gosiciela prawd Boych. e wspóczeni podzi-

wiali jego krasomówczy taltut, da si wytumaczy ówcze-

snym niezbyt wietnym stanem kaznodziejstwa i okolicz-

nociami, w jakich przemawia. Po wieku makaronicznym
i po zepsutym smaku szkoy francuskiej, jaki za jego cza-

') Szpaderski II, 412; Pelczar 1. c. II, 316; Jougau, Homilje Polskie

str. 360.
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sów jeszcze wybitnie panowa w kaznodziejstwie, on pierw-

szy przemówi licznym, poetyckim jzykiem, przystroi go

we waciw sobie, oryginaln barw, naznamionowa]

uczuciem patrjotycznem, wla w sw mow wiele liryzmu

i rzewnoci, z drugiej za strony kazania do maluczkich

mówione nastroi na ton popularnoci i serdecznej prostoty.

Te byy przyczyny wielkiej jego wzitoci. Pomimo tego

wzorem wszechstronnym nie moe on by dla kaznodzie-

jów. Nie szuka bowiem w jego kazaniach gruntownego
wykadu dogmatu i moralnoci chrzecijaskiej czerpie

wprawdzie ze skarbca Pisma w., lecz prawie nie zna

Ojców Kocioa, rzadko siga do gbi rzeczy, rzadko j
naukowo traktuje i przekonywajcych uywa dowodów;
z tego wzgldu jego homilje i kazania nosz raczej cha-

rakter ojcowskiego upomnienia, przestrogi i piknej, ser-

decznej improwizacji. A nawet w mowach okolicznocio-

wych, goszonych wobec wyksztaconej warstwy spoecze-
stwa, jest on wicej poet, ni kaznodziej katolickim: za

mao u niego nawoywa do pokuty i poprawy wad, tak

bujnie podówczas rozplenionych, za mao gorliwoci apostol-

skiej, któraby odwanie i ognicie powstawaa na szerzc si
w narodzie zaraz niedowiarstwa, na ucisk ponionej wte-

dy bardzo Oblubienicy Chrystusowej; za mao wyszego
pogldu na losy narodów i jednostek. Nakoniec pikny
naogó i bez zaprzeczenia poetycki jzyk Woronicza w mo
wach okolicznociowych grzeszy niekiedy zbyt szumn gór

nolotnoci i pewn przesad w uyciu ozdób retorycznych

a cho staranny i wygadzony, razi potrosze neologizmami 1

)

których nieznaczna tylko ilo zdoaa zapewni sobie pra

wo obywatelstwa w skarbnicy mowy ojczystej.

Zbiorowe wydanie wszystkich prac gonego ma
wyszo w szeciu tomikach w Krakowie 1832 r. p. t. Pisma
Jana Pawa Woronicza. S nadto inne, dopeniajce
si edycje nauk, homilij i mów okolicznociowych (z roku

1829 w dwóch tomach, z lat 1852, 1857 i 1861), chocia nie

stanowi one podobno cakowitej spucizny po znakomitym

biskupie. Utwory kaznodziejskie, znane dotd, dadz si
podzieli na okolicznociowe i parafjalne.

') Np. wiatowadzca, powoaniec, bezwierca, niepolizny, zamdrzay.
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Pierwszej kategorji mów jest 16, w tej liczbie 9 po-

grzebowych; przebija w nich silnie struna patrjotyczna

;

uwietnia bo te Woronicz kade goniejsze zdarzenie

publiczne, czy smutne czy radosne. W r. 1789 przemawia
na uroczystoci ustanowienia orderu w. Stanisawa, w r. 1807

z powodu erekcji Ksistwa Warszawskiego, w r. 1809 przy

otwarciu sejmu zwyczajnego, a w trzy lata póniej — nad-

zwyczajnego w Warszawie. Kaza nad trumnami Michaa
Poniatowskiego, arcybiskupa gnienieskiego, ksicia Józefa

Poniatowskiego, Tadeusza Kociuszki, ksicia Adama Czar-

toryskiego i t. d. Mowy te, jak ju bya o tern wzmianka,

form i jzykiem róni si od utworów drugiej kate-
gorji, obejmujcej kazania parafjalne niedzielne, witalne
i przygodne. Jedne z nich nosz nazw nauk, inne homilij

lub przemówie. Ani jedna przecie z tych wszystkich

rzeczy warunkom cisej homilji nie odpowiada, a mona-
by je zaliczy czy do rodzaju kaza waciwych (np. na
Trzy Króle, na urocz. Oczyszczenia N. M. Panny), czy do
rzdu nauk homiletycznych (np. nauka na niedziel dziesit
po witkach), czy wreszcie do gatunku znanego pod na-

zw parenezy. Zreszt Woronicz w ukadzie swych prac

kaznodziejskich nie krpowa si bynajmniej przepisami

kocielnej retoryki, std budowa jego utworów nie zawsze
przejrzysta, a nawet i te jego mowy, które si zbliaj do
waciwego kazania, grzesz nieprawidowoci, gdy albo

wstpy w nich s za dugie w stosunku do caoci, albo

rozprawa na niesymetryczne czci podzielona, albo rzecz

jest ucita bez zaokrglenia odpowiednim epilogiem. Ani
przeto pod wzgldem treci, ani pod wzgldem formy nie

s to rzeczy wykoczone, a szczególna ich warto polega

przewanie na popularnoci, serdecznoci i szlachetnej pro-

stocie wysowienia.

3. Inni mówcy tego okresu ]

).

1. Ks Wawrzyniec Rydzewski (1716—1755) Tow. Jez., gor-

liwy misjonarz i kaznodzieja wileski. Pozostawi bardzo

l

) Pelczar, Zarys dz. kazn. t. 2; Homiletyka t. 2; Lipnicki, Zasady

kaznodziejstwa L 1 ; Encykl. ks. Nowodworskiego.
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dobre Kazania niedzielne caego roku, Wilno
1760; Kazania witalne, tame 1768; Kazania
przygodne, tame 1768.

2. Ks. Józef Pochocki (1719-1787) T. J., potem pleban

w Chobienicach (W. Ks. Poznaskie), jeden z najlepszych

swego czasu kaznodziejów, potoczysty, gruntowny, peen
ducha Boego. Napisa: Kazania róne, 6 tomów, War-
szawa 1787; Na niedziele i wita jako te w oso-
bnych niektórych okolicznociach kazania,
Warszawa 1788—1791; Kazania na cze w. Józefa,
Kalisz 1780.

3 Ks. Kasjan Korczyski (1726 — 1784), franciszkanin,

kaznodzieja katedralny krakowski. Kazania jego s sta-

rannie wedug prawide wymowy kocielnej opracowane,

gruntowne; wykad ma spokojny, jasny; jzyk czysty.

Wyda cztery tomy kaza, mianowicie: Kazania w ka-
tedrze krakowskiej rónymi czasy przez kilka
lat m i a n e, Kraków 1764; Kazania na wita cae-
go roku, Kraków 1767; Kazania o tajemnicy mki
Chrystusowej, 1767; Kazania pokazujce jedno,
prawd, witobliwo, powszechno, apostolstwo
wiary Chrystusa, 1767.

4. Ks. Andrzej Filipecki (1727—1792) jezuita, potem ka-

znodzieja i kanonik katedry lwowskiej. Prace jego kazno-

dziejskie odznaczaj si jasnym, logicznym i gruntownym
wykadem, s jednak przytrudne dla mDiej inteligentnego

suchacza i zaprawione ywioem polemicznym. Ogosi
drukiem: Kazania na niedziele caego roku po-
dwójne, Lwów 1783-1785; nadto kilka kaza wyda od-

dzielnie, jak O lichwie, 1782; O spowiedzi, 1784; Opod-
wyszeniu Krzya w., 1766 i t. d.

5. Ks. Antoni Janiszewski (f 1781), jezuita, a po zniesie-

niu zakonu kanonik lwowski i kijowski. Krukowski nazy-

wa go klasycznym kaznodziej, tak co do treci jak i co

do formy; przebija w nich przecie niekiedy duch szkoy
francuskiej: rozwleko, pleonazmy, gra wyrazów, czenie
po kilka kaza w jeden jakby teologiczny traktat. Pozo-

stawi Kazania na niedziele i wita caego roku,
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tudzie Przygodne, miewane po rozmaitych kocioaoh.

Berdyczów 1779, tomów 6.

6. Ks. Józef Mciski (1743— 1815), reformat, gorliwy

swego czasu kaznodzieja, zostawi 28 tomów kaza nie-

dzielnych, witecznych, przygodnych, homilij, nauk para-

fjalnych; odznaczaj si one przejrzystoci w ukadzie,

gruntownoci i praktyczn dnoci, a napisane s jzy-

kiem dosadnym, bez niepotrzebnych frazesów. Czerpa
wiele z Klausa (Spicilegium catechistico-concionatorium,

Innsbruck 1755-1758) i z Macieja Fabera T. J. (Contionum

opus tripartitum).

7. Ks. Sebastjan Lachowski (f 1794) T. J., kaznodzieja

Stanisawa Augusta, póniej proboszcz w Wilanowie pod

Warszaw. Musia by prawdomównym w spenianiu swego

powoania, skoro tak o nim napisano: ^Lachowski prawd
mówi, jest tylko plebanem; Naruszewicz pochlebia — bi-

skupem i panem«. Ogosi drukiem Kazania niedzielne*

Warszawa 1770, 2 tomy ; Kazania na niedziele i wita,
tame 1773; Kazania o Mce Paskiej i inne przy-

godne, Pozna 1772. Zna w nich ujemne strony okresu

naladownictwa: rozwleko, filozofowanie, brak biblijnej

prostoty i praktycznego przedstawienia rzeczy.

8. Ks. Micha Karpowicz (1744 — 1803), kapan ze zgro-

madzenia k3. misjonarzy, profesor akademji wileskiej,

wkocu biskup wieo 1795 r. erygowanej diecezji wigier-

skiej. U spóczesnych cieszy si saw znakomitego ka-

znodziei i nazywany by ksiciem kaznodziejów, polskim

Massillonem. Jest on jednak w rzeczywistoci tylko naj-

wybitniejszym u nas przedstawicielem szkoy francuskiej,

ma jej przymioty i wady: obfito, deklamacje, powtarza-

nia. Dugie okresy tak zaciemniaj mow, i ona prawdzi-

wego wraenia zrobi nie moe. Talent kaznodziejski po-

siada, lecz go zym smakiem zeszpeci; std daleko mu do
ywej a gorcej wiary, tryskajcej np. z kaza Modzia-
nowskiego, do gruntownoci, powagi, prostoty i namaszcze-

nia Skargi. Do najznakomitszych nale kazania trybu-

nalskie i sejmowe. Pisma jego drukowane byy w rónych
czasach i rónych miejscach. Zbiorowe wydanie, rozpo-
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czte u pijarów warszawskich 1807 r. p. t. Kazania i inne
dziea ks. M. Karpowicza, wyszo w omiu tomach.

9. Ks. Wilhelm Kaliski (1747-1789), take ze zgroma-
dzenia lazarystów, nastpnie profesor akademji wileskiej.

Sawny na swe czasy mówca, lecz za wzór (jak i poprzedni)
postawiony by nie moe. Jakkolwiek bowiem posiada
pewne zalety (naleyte przeprowadzenie rzeczy, zwizek,
jasno, pikno mowy, moc przekonania, pocigajc so-
dycz), lo przecie utwory jego nie tak kazaniami nazwa
trzeba jak raczej konferencjami religijno - filozoficznemi.

Cechy epoki naladownictwa panuj w nich niepodzielnie:

pogld zupenie ludzki, cho zabarwiony religijnoci; d-
enie moralne, nie oparte na dogmatycznych podstawach
na powadze Kocioa, Pisma w. i Ojców; std pozbawione
s nadprzyrodzonej mocy, wzniosoci i namaszczenia. Ka-
zania i mowy jego drukowane byy w Warszawie 1791,

w Wilnie 1805 i w Krakowie 1808. r.

10. Ks. Grzegorz Zacharjasiewicz (1740 — 1814), jezuita,

kaznodzieja u w. Jana w Warszawie, póniej 6ufragan

owicki. Napisa Kazania do pokuty wzbudzajce
podczas... misji, Warszawa 1771; Kazania... na
wita, po wikszej czci przeciw gorszcym
teraniejszego wieku zdaniom przystosowane
Kalisz 1776.

11. Ks. Andrzej Pohl (1742—1820) ze zgromadzenia ks.

misjonarzy, pierwszy wizytator prowincji litewskiej, wielki

mionik ubogich, sierot i nieszczliwych,m apostolskiego

ducha, niezmiernie podny pisarz kocielny. Kazania jego,

aczkolwiek pod wzgldem systematycznej zwizoci i po-

prawnoci stylu niejedno pozostawiaj do yczenia, zato

przeoie odznaczaj si yw wiar, jasnoci i szlachetn
prostot. Ogosi drukiem : Mowy kaznodziejskie
(1809), Kazania na uroczystoci (1811), Kazania
moralne o powinnociach (1812), Kazania do-
gmatyczno-moralne (1814), Kazania misyjne
(1815), Kazania adwentowe (1816), Nauki moralne,
dogmatyczne i medytacje rekolekcyjne
(1818), Katechizm dogmatyczny 1809), Katechizm
moralny (1806), Powinnoci chrzecijaskie
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czyli katechizm misyjny (1814), Konferencje
rekolekcyjne dla kleru wieckiego (1811).

ROZDZIA V.

Okres najnowszy wymowy kaznodziejskiej.

(Od r. 1830).

1. Pogld ogólny.

Kaznodziejstwo ojczyste nieprdko zaczo si wyzby-
wa zepsutego smaku, jakim nacechowana jest przewana
liczba podów homiletycznych okresu poprzedniego. Powoli
jednak, pod wpywem budzcej si gorliwoci kapaskiej
zaczto poznawa nieodpowiednio dotychczasowej mody
goszenia kaza i rozumie, e same li tylko retoryczne

zalety obok zimnego rozprawiania, bez teologicznego uza-

sadniania, bez ognia ywej wiary, e suche moralizowanie

bez popularnej i praktycznej podstawy, nikogo nie przeko-

naj ani nawróc. Nieodrazu przecie kaznodzieje wchodz
na waciw drog nauczania kocielnego. Naprzód zau-

way si daje stan jakiego przygnbienia, spowodowanego
niewtpliwie tragicznemi losami nieszczliwej ojczyzny;

dopiero po roku 1865, gdy po zupieniu przez rzd ro-

syjski dóbr kocielnych duchowiestwo prac sw intensy-

wniej zerodkowao na dziaalnoci czysto pasterskiej, nau-

czanie religijne poczo wchodzi na coraz waciwsze tory.

Przyczyniy si równie do tego i gorliwo biskupów na-

szych, i baczniejsze zwrócenie uwagi w seminarjach ducho-

wnych na homiletyk i katechetyk, a w czasach ostatnich

rekolekcje, zaprowadzane powszechnie po miastach i po
wiejskich parafjach. W ostatnich dziesitkach XIX stule-

cia katechizacja dziatek i systematyczne prawienie cigych
nauk katechizmowych dla dorosych stay si nieomal po-

wszechne. W wita uroczyste i w dnie odpustowe utrzy-

ma si dawny zwyczaj prawienia kaza, kaznodziejstwo

przecie nasze, z powodu rónych niepomylnych warun-
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ków nie rozwijao si dotd tak, jakby by powinno, chocia

bez wtpienia nie jest tak suche jak w epoce naladownic-

twa; brak mu te cechy oryginalnej, std wybitnej, samodziel-

nej polskiej szkoy kaznodziejskiej nie posiadamy obecnie.

Pod wzgldem ilociowym podów literacko-kazno-

dziejskich w ostatnim okresie ukazao si mnóstwo wielkie;

trzeba jednak wyzna, e przewana tyche liczba — to

rzeczy mierne, które ani wzorami by nie mog, ani nawet

materjaem przydatnym nie s. Dopiero ostatniemi czasy

duo wyszo rzeczy bardzo dobrych, mniej oryginalnych,

wicej tumaczonych, albo przerabianych. Mamy tedy i ka-

zania dogmatyczne, chocia nierównie wicej moralnych;

mamy i nauki katechetyczne, popularne kazania ludowe»

katechizmy obszerniejsze, konferencje apologetyczne. Zato

homilij waciwych jest niewiele i ten rodzaj w naszej lite-

raturze kocielnej najmniej bywa uprawiany, w przeciwie-

stwie do zotego okresu polskiego kaznodziejstwa.

To jednak na pochwa obecnego okresu powiedzie
naley, e prócz mnóstwa kaznodziejów redniego talentu

poszczyci si moe pewn liczb mówców bardzo wybit-

nych czy treci, czy form, czy pod obydwoma wzgldami
razem; a zwrot ku lepszemu, którego niepodobna zaprze-

czy, napenia otuch, e kazalnica ojczysta podniesie si
wyej i zajanieje prawdziw wymow kocieln. Jednym
z warunków ku takiemu odrodzeniu bdzie wydobycie

z pyu zapomnienia wzorów dawnej polskiej wymowy
kocielnej i pilne na nich zaprawianie si do umiejtnoci
goszenia sowa Boego.

2. Wybitniejsi mówcy kocielni tego okresu.

Ks. Karol Antoniewicz.

Pochodzi z Ormian polskich, a ujrza wiat we Lwo-
wie r. 1807. Po ukoczonych studjach gimnazjalnych i uni-

wersyteckich wstpi w zwizki maeskie i osiad we
wasnej wiosce Skwarzawie. Utraciwszy w cigu lat kilku

picioro drobnych dziatek i on, postanowi powici
reszt ycia subie Boej i wstpi do zakonu Jezusowego
1839 r. W drugim roku kapastwa, z powodu pamitnej
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rzezi galicyjskiej (1846 r.), przeoeni polecili mu apostoo-

wanie wród ludu, aby go przywie do upamitania i po-

kuty za popenion zbrodni. Zajania wówczas Antonie-

wicz nadzwyczajn gorliwoci, wielkim talentem kazno-

dziejskim, a zarazem liczne tumy suchaczów jedna z Bo-

giem i spoeczestwem. W cigu szeciu miesicy wypo-

wiedzia dwiecie kilkadziesit kaza. Póniej, w wolniej-

szych chwilach, oddawa si pisaniu wybornych ascetycz-

nych ksieczek które do dzisiaj nie straoiy na wartoci 1
).

W r. 1850 prawi na gruzach spalonego Krakowa, nawou-
jc do poprawy i ufnoci w Bogu. Ostatnie dwa lata od-

bywa misje na lsku i w Ksistwie Poznaskiem, z po-

wiceniem opatrywa na drog wiecznoci dotknitych

epidemj cholery, a wreszcie sam pad jej ofiar 14 listo-

pada 1852 r. Pochowany w Obrze, w kociele, przy którym

na dziesi dni przedtem ze szczodrobliwoci arcybiskupa

Przyuskiego osadzi sw bra zakonn.
Antoniewicz sze lat tylko pracowa jako kapan

w winnicy Chrystusowej, a przecie w tak krótkim czasie

wysoko zajania cnotami apostolskiemi. Naley on do

wybitniejszych kaznodziejów naszych XIX wieku. Prócz

niezmiernej gorliwoci o chwa Bo i o dusz zbawienie

cechuje go jeszcze wielka mio krzya, serdeczna pobo-
no, polot poetycki, praktyczno i popularno. Do tego

doda naley pikny jzyk i styl ywy a szlachetny. Nauka
Chrystusowa w caej ewangelijnej prostocie pynie z jego

serca, rozpalonego mioci Bo, aby rozpomienia serca

suchaczów. Mowie jego przydaj wdziku porównania

proste, jasne, niekiedy z ycia codziennego czerpane, oraz

gorce, gboko poruszajce napomnienia. Kto si chce

nauczy mówi do serca polskiego, spryny uczu jego

dotyka, kto pragnie by poytecznym i dla warstw wy-

ksztaceszych, znajdzie w kazaniach Antoniewicza wiele

nader odpowiednich po temu wzorów. Natomiast ani pod

wzgldem teologicznej gruntownoci, ani pod wzgldem
wykoczenia formy kazalnej nie s to rzeczy doskonae.

Jest on raczej przygodnym, w gorcych sowach dusz

') Ob. Ks. Polkowskiego, O yciu i pismach ks. Karola Antoniewicza,

Warsz. 1861 r., str. 104 i nastpne.
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swoj wylewajcym mówc, ni kaznodziej, który gboko
plan swój obmyla i pracowicie, wedug zasad retoryki go
rozwija. Std tre niezawsze poparta jest dowodami, ani

cao systematycznie przeprowadzona, ani wreszcie podzia
na czci naleycie uwzgldniony. Jeeli pomimo tego

Antoniewicz swem sowem przenika, porywa, budowa,
przypisa to naley indywidualnym przymiotom gonego
kaznodziei-misjonarza, co bólem ywota i zaparciem was-
nem wzbi si na wyyny, z których za ask i szczegól-

nem bogosawiestwem Boem dokonywa tylu nawróce.
Najkompletniejszy zbiór kaza witobliwego mówcy

wyszed staraniem ks. Jana Badeniego w czterech tomach

p. t. Kazania ks. Karola Antoniewicza T. J. Kra-

ków 1893 ]

). Tom pierwszy zawiera kazania i nauki misyjne:

o rzeczach ostatecznych, o grzechu, o pokucie, o przykaza-

niach Boych, o nadziei, mioci i t. d., nadto dziewi mi-

syjnych nauk adwentowych, razem 41. Niewszystkie w tym
tomie zawarte mowy s popularne i do pojcia prostacz-

ków dostosowane, zwaszcza ostatnie, adwentowe, przezna-

czone byy dla wiatlejszego suchacza. — Tom drugi ma
11 kaza na uroczystoci Matki Boej i 27 nauk majowych.
Maj one za przedmiot N. Pann, Jej cnoty, nasz ku niej

mio i naboestwo; trafiaj ei przecie tematy luniej

powizane z uroczystoci, cho bardzo praktyczne i ory-

ginalne w opracowaniu np. O wydawaniu córek za m
(na uroczysto Niepokal. Poczcia N. M. Panny). O wycho-

waniu dzieci (na uroczysto Narodzenia N. M. Panny) 2
).
—

Tom trzeci mieci w 6obie kazania pasyjne, witeczne i nie-

dzielne, razem 53. Niedzielnych jest tylko cztery, z tej

liczby nauki na niedziele Starozapustn, Zapustn i na
niedziel drug po Wielkanocy s adnemi naukami homi-

letycznemi na tle perykopy. — Wreszcie tom czwarty za-

wiera kazania przygodne o niektórych cnotach i uczynkach
chrzecijaskich, wykad modlitwy Paskiej, przemówienia
do modziey, mowy aobne i t. d. Niektóre rzeczy w tym

i) Jest to wydanie drugie (zbiorowe), znacznie pomnoone; wydanie

pierwsze miao tylko 2 tomy Nowe wydanie w 4 tomach, Kraków 1906.

2
) Tom drugi wyszed prócz tego w osobnem wydaniu, w Warsza-

wie 1905.
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tomie zawarte, dla swej krótkoci s raczej okazjonalnemi
paranezami i jeszcze mniej ni inne mowy ks. Antonie-

wicza mog sobie roci pretensji do nazwy cisego, prze-

pisom wymowy kocielnej odpowiadajcego kazania.

Ks. Hieronim Kajsiewicz ').

Ujrza wiat w Sonikach pow. niegdy Marjampol-
skiego 1812 r. Studja uniwersyteckie obiecujcego mo-
dzieca przerwao powstanie 1830 r. Ranny jako uan
polski, po wziciu Warszawy emigrowa do Francji. Duch
niewiary i na nim, chocia na krótko, wycisn swe pitno.

Nawrócony w Paryu przez Mickiewicza, odda si yciu
pobonemu i wspólnie z Jaskim oraz Semenek pooy
podwaliny pod nowe zgromadzenie zmartwychwstaców.
W r. 1837 rozpocz studja teologiczne w Rzymie i w r.

1841 przyj wicenia kapaskie. Wkrótce potem wróci
do Parya i odrazu da si pozna jako znakomity kazno-

dzieja w walce z powstaym wówczas towjanizmem. Ka-

zywat czsto do emigracji i usiowa obudzi w niej ducha
religijnego. Od r. 1855 zosta gównym przeoonym
zmartwychwstaców i na tym urzdzie przetrwa a do
mierci. Poza wasnem zgromadzeniem praoowa take
wiele dla dobra Kocioa i ojczystego kraju, cieszc si
wielkiem zaufaniem Piusa IX, który na wniosek Kajsiewi-

cza zaoy szko misyjn dla Bugarów w Adrjanopolu

i powierzy j zmartwychwstacom. Z powodu Listu
otwartego do braci ksiy grzesznie spisku-
jcych i do braci szlachty ni emd r z e umiar-
kowanej, dozna Kajsiewicz i jego zgromadzenie wielu

cierpie i przeladowa, i dopiero, kiedy powstanie z r. 1863

chylio si ku upadkowi, niektórzy zoyli mu sowa uzna-

nia. Zasug take Kajsiewicza jest zaoenie w Rzymie
kolegjum dla uczcej si polskiej modziey duchownej
1866 r. Zmar nagle na apopleksj 1873 r. w stolicy chrze-

cijastwa.
Drukiem ogosi: Rozmylania o mce Paskiej

UnjawBugarji, poza tern Kazania, które miay kilka

) Tarnowski. Hist. liter, polskiej. Zaleski, ks. Hier. K., Pozna 1878.

Wymowa wita. 25
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wyda. Najkompletniejszem jest wyd. berliskie z r. 1870

w 2 tomach. W przedmowie do pierwizego tomu obiecuje

nadto wyda swe Kazania niedzielne i witeczne, ale te

dotd spoczywaj w rkopisie. Jest jeszcze dziesi jego

obszernych nauk O rozwodach.
Kajsiewicz — znakomita to w ojczynie i w Kociele po-

sta. Gorcy patrjota, czowiek mdry i szlachetny, kapan
gbokiej wiary i wyrobienia duchowego zrozumia, e dla

ocalenia narodu po tylu strasznych przeyciach i klskach
potrzeba wzi si do pracy nad uzdrowieniem i odrodze-

niem jego duszy, e inaczej wszelkie usiowania w deniu
do wolnoci na nic si nie przydadz. A lekarstwem do

tego celu — nie powstania zbrojne, nie rewolucyjne ideje

i rodki, nie socjalistyczna propaganda, ani zawodowa dy-

plomacja, ani wreszcie teorje filozoficzne czy polityczne,

lecz ywa wiara religijna, posuszeitwo nakazom Boym,
oraz poddanie si Kocioowi Chrystusowemu, jednem so-

wem zasady katolickie w czyn wprowadzone. Zatem za-

chowa naród przez wiar katolick, wyrabia w nim nad-

przyrodzone uczucie mioci ojczyzny, przestrzega przed

grzechami politycznemi i patrjotycznemi, odwraca od Po-

laków niebezpieczestwo towjanizmu, przyoblekajcego
si we wszystkie powaby i blaski patrjotycznej idei i na-

dziei: oto zadanie, które wzi na siebie kaznodzieja i które

speni w sposób nie pozostawiajcy nic do yczenia. Stwo-

rzony na mówc, mia w bardzo wysokiej mierze i w do-

skonaej proporcji wszystkie potrzebne ku temu przymioty.

Tak bowiem pod wzgldem treci i oryginalnoci jak pod
wzgldem jzyka, stylu wspaniaego prostot, czystoci,
powag i si, jak wreszcie pod wzgldem cisoci rozu-

mowania, wielkoci uczucia, natchnienia, oraz typowo pol-

skiego charakteru Kajsiewicz itan na takiej wyynie
w swojem powoaniu kaznodziejskiem, i równego mu
w Polsce od czasów Skargi nie byo i niema dotd. Kaza-

nia jego ju nie pod wzgldem religijnym tylko, lecz i po-

litycznym i patrjotycznym maj t ogromn zasug, e
same jedne mówiy narodowi prawd, kiedy jej nikt mówi
nie mia, a widziay j trafnie i dobrze. Zna w nich

wielk mio Boga i Kocioa, wielk mio ludzi i wiele
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dla nich wyrozumiaoci, wielk mio ojczyzny, zrozumie-

nie jej wzniosego ideau, a obok tego sd pewny i jasny

o Polsce. Zasuy si wic dobrze temi kazaniami Kocio-

owi i ojczynie, a jeeli nie sprawi skutku, jaki zamierza,

jeli wszystkich do Boga nie nawróci, do Kocioa nie

przywiza i w subie ojczyzny nie poprawi, to ju nie

jego wina, gdy robi wszystko, co w jego byo mocy.

Kazania ks. Kajsiewicza, drukiem ogoszone, sam autor

podzieli na a) przygodne, b) pochwalne o witych, c) po-

grzebowe i pokrewne im nekrologi. Najwaniejsz jest

pierwsza kategorja, Kazania przy go dne, mawiane, jak

zreszt prawie wszystkie, na obczynie do emigrantów

polskich, zrozpaczonych po nieudaej akcji wyzwolenia

ojczyzny. Najwczeniejszem z owych kaza byo O Rz-
dach Opatrznoci (1842). Stanowi ono jakby wstp
i przedmow do innych tego samego rodzaju, któreby mona
oznaczy mianem politycznych i obywatelskich. Zastanawia

si w niem nad zagadniemiem, dlaczego Bóg dopuszcza,

aby czowiek cierpia; nastpnie tumaczy ow »rzecz

dziwn*, e Bóg sprawiedliwy, miosierny nawet, a Polska

cierpi. Robi przegld jej dziejów w obrazach zwizych,

penych prawdy i energji, i usprawiedliwa chost Bo,
a jednoczenie pociesza, rozbraja swem wspóczuciem i zro-

zumieniem uczu suchacza. Kazanie O cudów nem roz-

szerzeniu si i trwaniu wiary Chrystusowej
ma na celu utwierdzi suchaczów w wierze katolickiej

i zachci ich do wyznawania, praktykowania i bronienia

tej wiary i Kocioa, stróa i nauczyciela prawdy. O wa-
noci mczestwa, miane z powodu alokucji Grzego-

rza XVI na temat przeladowania Kocioa w Polsce, jedno

z najpikniejszych. Atoli najznakomitszem i najwaniej-

szem jest kazanie O pokucie, miane w rocznic powsta-

nia listopadowego. Czyni w niem rachunek narodowego

sumienia i wykazuje, e nieszczcia ojczyzny s kar Bo
za grzechy spoeczne, zwaszcza za pych, uwielbianie sie-

bie, za zadawnione naogi anarchji i prywaty. Zachca
nastpnie do przyjcia kary w duchu pokuty, aby cierpie-

nie zasuone obrócio si na poytek, gdy inaczej idea

ojczyzny, niewcielony w ycie, rozpynie si i jak mga
25*
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rozwieje. — O trój akiem yciu i trojakim patrjo-
tyzmie — jest wykadem stanowiska Kocioa wzgldem
uczu patrjotycznych i przedstawieniem istoty patrjotyzmu.

Stosownie do trojakiego ycia w czowieku (cielesnego, du-

chowego i nadprzyrodzonego) rozrónia kaznodzieja ro-

dzaje mioci ojczyzny: instynktow, umysow, nadprzy-
rodzon. Dwie pierwsze nie wystarczaj, gdy w praktyce
redukuj si czstokro do mioci siebie samego. Koniecz-

nym jest trzeci rodzaj, mioci ojczyzny w Bogu i dla

Boga. Wreszcie mówi o trzech rodzajach patrjotów, sto-

sownie do trzech rodzajów rodków, których gotowi s
uy na korzy ojczyzny. — O walce i onierstwie
duchowem — dosadna charekterystyka Polski, Czech
i Rosji, oraz schizmy wschodniej, protestantyzmu i Kocioa
katolickiego. Jakiem winno by stanowisko Polski wobec
niebezpieczestwa ze strony schizmy i wobec Kocioa,
który nigdy Polski nie zdradzi i nie opuci. — Kazanie
O postpie religijnym, wymierzone przeciwko me-
sjanizmowi, wyjania czy i jaki jest postp w religji. —
O wytrwaoci — w wierze, w wiernoci i powiceniu
dla ojczyzny, w narodowym honorze. — O jednoci —
przeciwko najpowszechniejszej wadzie charakteru narodo-

wego. Do szeregu kaza politycznych naley take wypo
wiedziano w lat kilka potem (1849) O duchu narodo-
wym i duchu rewolucyjnym, przerwane stuka-

niem i szmerem w kociele i odpacone potwarz i zemst
na kaznodziei i zgromadzeniu, do którego nalea. Lata

bowiem 1846 i 1848 zraniy niewypowiedzianie serce kazno-

dziei, który honor Polski wysoko nosi. Skoro tedy znalaz
si na kazalnicy paryskiej wród emigrantów, zrobi im
rachunek sumienia ze wspomnianych lat i wykaza, jako

najlepsza sprawa, przeprowadzona przez ludzi zych
i gupich, moe by zepsut i nawet przegran; przedsta-

wi ducha rewolucyjnego, jego pocztki, dzieje i skutki,

skarci emisarjuszów rewolucji, oraz atwowierno i lekko-

mylno polsk, dajc ii byle komu wyzyska i nad-

uy przeciw ojczynie, wreszcie uczyni wyrzut niektórym
Polakom, e przykadali rk do wyrzucenia Piusa IX
z Rzymu.
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Nadszed rok 1863, brzemienny w nastpstwa dla na-

rodu woajcego o sprawiedliwo, lecz atwo mogcego
zej na manowce skutkiem tajnych agitacyj i sprowadzi
nowe nieszczcie. Przeczuwa to ks. Kajsiewicz i dlatego

z powodu naboestwa dla polegych w Warszawie (27 lu-

tego 1861 r.) wystpi w Paryu z kazaniem O posiada-
niu si, t. j. o przymiocie bardzo naówczas potrzebnym,

którego wkocu zabrako. S tu upomnienia i przestrogi,

które si a nadto sprawdziy. — Iw póniejszych tej

kategorji kazaniach, chocia mniej porywów i wspaniaoci,
a wicej spokoju, trzewoci i praktycznoci, ta sama jed-

nak mdro, ten sam zmys polityczny, znajomo potrzeb

narodu, ta sama patrjotyczna ich warto. Jednem z ostat-

nich kaza politycznych jest Rachunek sumienia,
wygoszony we Lwowie 1863 r. — Do najcelniejszych na-

le take dwie mowy: O wadzy doczesnej papiea
i O niepoytoci Kocioa (z lat 1860 i 1861). W nich

miao, bez ogródek rozpatruje kolejno wszystkie zarzuty,

czynione papiestwu, jego wadzy wieckiej, wreszcie po-

lityce Piusa IX, i odpowiada na wszystkie spokojnie, z im-

ponujc powag.
Z mów pochwalnych mamy pi: na cze wi-

tych Jacka, Franciszka Salezego, Jozafata Kuncewicza (bar-

dzo duga), Andrzeja apostoa i Jana Kantego. S to pa-

negiryki w najlepszem znaczeniu tego wyrazu, poczone
z zastosowaniami praktycznemi dla suchaczów. Szczególnie

piknym jest zwrot do Rusinów galicyjskich w domówieniu

o w. Jozafacie, zawierajcy przestrog przed odszczepie-

cz Rosj, zacht do niezrywania z Polsk i do jednoci

ze Stolic Apostolsk. Do tego dziau policzy trzeba

take yciorys bog. Andrzeja Bo bo li.

Mów pogrzebowych i nekrologów zostawi Ks.

Kajsiewicz dwadziecia osiem, a najpikniejsz z nich,

i w ogólnoci jedn z najdoskonalszych pod wzgldem bu-

dowy, proporcji, artystycznego wykoczenia jest mowa p o

ksiciu Adamie Jerzym Czartoryskim, mian>

w Paryu 1862 r.
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Ks. Aleksy Prusinowski !

).

Urodzony 1819 r. w Gostyniu, w W. Ks. Poznaskiem,

uczy si w Lesznie, potem w Poznaniu i Fryburgu bade-
skim; w Berlinie otrzyma doktorat filozofji 1844 r. W na-

stpnym roku wywicony na kapana, by nauczycielem

religji i rektorem internatu przy katolickiem gimnazjum

w Trzemesznie, mansjonarzem kolegjaty w. Marji Magda-

leny w Poznaniu, wreszcie od r. 1853 proboszczem w Gro-

dzisku. Ponadto kilkakrotnie bj obierany posem do sej-

mu pruskiego. Kocioowi i spoeczestwu swemu zasuy
si te jako redaktor > Wielkopolanina* i »Tygodnika kato-

t

lickiego<. W uznaniu pooonych na tem polu zasug

biskup Benjamin Szymaski obdarzy go godnoci kano-

nika honorowego podlaskiego (1862). Dzielny szermierz

i gorliwy, a nader pracowity kapan, znkany dug i bo-

lesn chorob, zmar w szpitalu poznaskim 1872 r.

Prusinowski mia saw jednego z najznakomitszych

kaznodziejów XIX wieku, owszem uchodzi u niektórych

za nowoczesnego, wielkopolskiego Skarg. Cechuje go uro-

czysty ton, dar krasomówczej pomysowoci, obfito pik-

nych i gruntownych myli, atwo wspaniaej wymowy,
gboka mio wszystkiego, co szlachetne i swojskie.

Z drugiej przecie strony w kazaniach jego, zwaszcza po-

grzebowych, niekiedy zbyt wiele patetycznoci i wietnego

blasku. Ów nadmiar kwiatów retorycznych, szumnych fra-

zesów i przydugie okresy czyni mow jego nieco nuc,
odbieraj urok lubujcemu si w prostocie jzykowi nasze-

mu i przez to osabiaj wraenie, jakieby móg wywoa
swem sowem utalentowany skdind orator.

Niezbyt obfit po synnym mu spucizn kaznodziej-

sk zebra ks. W. Jaskulski, kaznodzieja katedry pozna-
skiej, i wyda p. t. Mowy pogrzebowe i kazania
ks. Aleksego Prusinowskiego, Pozna 1884 r. Zbiór

ten, poprzedzony studjum biograficznem o autorze, pióra

Klemensa Kanteckiego, zawiera w czci pierwszej 25 mów
aobnych, za w czci drugiej 13 kaza na niektóre nie-

dziele i uroczystoci kocielne. Wspaniale s jego mowy

>) Kautecki Klemens. Ks. Aleksy Prusinowski studjum biograficzne.
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aobne, które mawia czy nad zwokami, czy z okazji na-

boestw kocielnych za dusze znakomitych mów i za-

cnych obywateli narodu. Bo te Prusinowski czci zwykle
prawdziw cnot i zasug, a strzegc kazalnicy od zdaw-

kowego pochlebstwa i nie tajc minusów, znanych powszech-

nie, opowiada witobliwy ywot zgasych biskupów i po-

kornych kapanów, sawi przymioty gorliwych chrzecijan

i synów swego kraju, uchodzce nieraz oka ludzkiego, pod-

nosi cnoty niewiecie, dobro, powicenie, gospodarno
i szczodrobliwe miosierdzie. Uderza wszdzie kaznodzieja

umiejtnoci wyrazistego malowania indywidualnoci sa-

wionych przez si nieboszczyków. Najcelniejsz dla swej

ujmujcej prostoty i szlachetnoci jest mowa na naboe-
stwie za dusz ks. Karola Antoniewicza. Nie wystpuje
tu autor jako krasomówca, dbay zwykle o zewntrzny blask

sów swoich, lecz jako kaznodzieja, z rzewnoci opowia-

dajcy wiernym o jednej z najwitobliwszych swego czasu

kapaskich postaci, o pracach i powiceniu prawdziwie

apostolskiem zgasego przedwczenie dla kraju ma. Naj-

wspanialsz zato jest mowa na naboestwie za dusz
Mickiewicza. Wzniós si w niej mówca na niedocige
wyyny prawdziwie poetycznego natchnienia, poczonego
z filozoficzn gbokoci i namaszczeniem kapaskiem.
Jest to jedno z nader nielicznych arcydzie kocielnego kra-

somówstwa, imponujce i treci, i form zarazem.

Cz druga pomienionego zbioru zawiera, jak wspo-

mniano, 13 kaza, mianowicie po jednem na wszystkie nie-

dziele adwentowe, na niedz. XIII po witkach, na uro-

czystoci Boego Narodzenia, Nowego Roku, Trzech Kró-
lów, . Szczepana, Apolonji, Wincentego a Paulo, Jacka
i na Matk Bo Róacow. W kazaniach adwentowych
bierze za punkt wyjcia perykopy ewangelijne i wyprowa-
dza z nich tematy odpowiednie do tej czci roku kociel-

nego, wic w pierwszem mówi o trojakiem przyjciu Mesja-

sza: w Betleemie, gdy si czasy oczekiwania dokonay,
w sercach ludzkich i na sd ostateczny; w drugiem —
jako Jezus z Nazaretu jest owym przepowiedzianym Me-
sjaszem, Bogiem i Zbawicielem; w trzeciem — jako przez

pokut mamy przysposobi serca nasze na duchowe w nich
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narodzenie si Jezusa; w czwartem — na czem zaley
prawdziwe odrodzenie si chrzecijanina, zdolne usposobi
go do powitania uroczystoci Narodzenia Paskiego. Te-

maty kaza pozostaych znajduj si w cisym zwizku
z dan uroczystoci. Bardziej przygodnym, cho zastoso-

wanym do specjalnej okolicznoci tematem jest kazanie na

niedz. XIII po witkach — o chorobach naszego wieku.

Kazanie na urocz. w. Jacka ma podkad historyczny i jest

wicej od innych popularne. — Wszystkie pomienione ka-

zania s to rzeczy wspaniae tak pod wzgldem gruntow-

nej treci, niepowszednich myli, technicznej budowy, jak

i dla prawdziwie oratorskiego wysowienia; za wysokie s
przecie dla suchacza mao wyksztaconego, który nie

zdoa podnie si do zrozumienia wielu pojedynczych

szczegóów, a tern bardziej ogarn caoci. Forma cile
kazalna, wstpy nieco przydugie, zaoenia wyrane, nato-

miast podzia na czci niezawsze zaznaczony. Rozprawy
naogó dosy dugie, z tego powodu, a moe i dla braku
wikszej prostoty stylu, obok caej swej piknoci nieco

nuce. adne i serdeczne s inwokacje niektórych wst-
pów, a take modlitwy i upomnienia, jakiemi zazwyczaj

koczy kazanie.

Ks. Zygmunt Goljan 1

).

Urodzi si w Alwernji pod Krakowem 1824 r., studja

teologiczne odbywa w Krakowie, Lowanjum i Rzymie,

gdzie otrzyma stopie doktorski. W r. 1858 wstpi do

zakonu dominikanów, lecz przewiadczywszy si o braku

powoania klasztornego, powróci w szeregi wieckiego du-

chowiestwa. Przez arcybiskupa Feliskiego (1862 r.) zamia-

nowany profesorem teologji dogmatycznej w warszawskiej

duchownej akademji, wykada ten przedmiot a do jej

zniesienia 1867 r. Jako kanonik honorowy katedry poc-

kiej powróci do Krakowa, gdzie zosta administratorem

parafji w. Florjana, nastpnie za kocioa Panny Marji.

Papie Leon XIII uczci jego zasugi godnoci swego

J
) Pelczar, Zarjs dziejów kazc. II str. 3b2.
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praata domowego. Umar ks. Goljan jako proboszcz w Wie-

liczce roku 1885.

Niepospolity to kapan, gruntowny teolog, pobony
asceta, wytrway szermierz za spraw Bo, przedewszyst-

kiem za znakomity, peen zapau, niewyczerpanej gorli-

woci i apostolskiej odwagi kaznodzieja; ju w zaraniu

swego kapaskiego ywota zasyn z niezwykego daru
wymowy. Warszawa i Kraków byy przewanie polem
znanej jego pod tym wzgldem dziaalnoci. Lecz ponie-

wa broni wadzy doczesnej papiea, poniewa potpia
tajne sprzysienia i naduywanie religji do wieckich de-

monstracyj, poniewa miao karci i upomina, przy ów-

czesnem podnieceniu umysów ideami rewolucyjnemi i anty-

religijnemi, narazi si wielu i z tego powodu, utraciwszy

pierwotn popularno, niejednej dozna w yciu przy-

kroci. — Prócz pism ascetycznych i apologetycznych po-

zostay po ks. Goljanie kazania, w których przebija rzadka

znajomo Pisma w, Ojców i teologów katolickich. Zna
w nich równie wielkie oczytanie si w Skardze i przejcie

si nie tylko duchem i namaszczeniem, lecz i wyraeniami
zotoustego mówcy. Niezawsze przecie dorównywa swemu
pierwowzorowi, zwaszcza pod wzgldem prostoty, jasnoci

wysowienia, a niekiedy i przejrzystoci planu kazalnego.

Wczeniejsze jego utwory kaznodziejskie odznaczaj s:
wiksz obfitoci ozdób retorycznych i wyszym polotem

krasomówczym, póniejsze za s gruntowniejsze i prostsze

w ukadzie, lecz zato przy nadmiernej nieraz dugoci zbyt-

nio nuce.
Kaza po ks. Goljanie pozostao niezbyt wiele, gdy

bardzo czsto przemawiajc, nie mia ani czasu, ani mo-
noci dokadnego ich wykoczenia. Zwykle wystarczyo

mu uwaniejsze zastanowienie si nad przedmiotem kazal-

nym i zrobienie nieco duszego lub nawet krótszego szkicu.

Tych ostatnich pozostaa liczba znaczna: zbiorowego ich

wydania podj si kB. Zdzisaw Bartkiewicz Tow. Jez.,

lecz zdoa ogosi drukiem zaledwie tom pierwszy, w Kra-

kowie 1888 r. Prócz tego >Homiletyka< na amach swoich

umiecia trzy szkice kazalne: Na Boe Nar. (III str. 674),

Na urocz. w. Szczepana (IV, 243) i Na urocz. w. Jana
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V, 840). Szkice powysze nie daj naleytego wprawdzie
pojcia o kaznodziejskim talencie autora, zna w nich

przecie ducha gorliwoci apostolskiej, a niepowszednie
myli znamionuj o niezwykej duszy tego, kto je skreli
swem piórem. Nie s to rzeczy >gotowe na ambon>, wielce

zato poyteczne dla kaznodziejów, którzy wasnej pracy

zwykli dokada i osobistem rozmylaniem nad przedmio-

tem kazalnym ducha swego rozgrzewa. — Zbiorowe wy-
dania kaza ks. Goljana znamy dwa, mianowicie:

1) Kazania niedzielne, witalne, pasyjne
i majowe, Kraków 1858 r.; wydanie nowe, pomnoone,
tame 1887 r. Zbiór ten zawiera w czci pierwszej sze
kaza na niedziele adwentowe, dziesi na inne niedziele

roku i osiem na niektóre uroczystoci; w czci drugiej —
jedno na zakoczenie zapustu, sze pasyjnych o sakra-

mencie pokuty, pi postnych z ewangelij wtorkowych
czterdziestnicy i dziewi o mce Paskiej; nakoniec w cz-
ci trzeciej — trzynacie majowych, cztery o wychowaniu
domowem, dwa niedzielne i jedno przygodne z okazji po-

wicenia fundamentów pod nowe filary kocioa w. Trójcy

w Krakowie. Forma pomienionych utworów kazalna, brak
im przecie niekiedy naleytego wykoczenia.

2) Kazania. Ks. Z... G... Kraków, tom pierwszy 1871

roku, tom drugi 1872 r. Drukowane byy take w zbiorze

wydanym w Krakowie 1871— 1872 r. p. t. ^Kaznodzieja Ka-

tolickie Prace w tern wydaniu umieszczone odmienne s
od utworów zbioru poprzedniego, a zawieraj 22 kazania

na niektóre niedziele i uroczystoci kocielne, nadto osiem

nauk o Sercu Pana Jezusa. Pene s gruntownych myli,
lecz dla nadmiernej dugoci, jak wyej wspomniano, nie

zna w nich ycia i werwy oratorskiej, i dlatego nieco

utrudzaj czytelnika. Forma take cile kazalna, czci
dwie lub trzy, a z powodu swej obszernoci kada wy-
starczy za osobne kazanie.

3) Pozostay równie oddzielnie drukowane mowy a-
obne ks. Goljana, mianowicie na pogrzebach jeneraowej
Heleny Dembiskiej (Kraków 1850), Elbiety Wielopolskiej

(tame 1859), M. Manna (t 1876) i Al. Kurtza (t. 187(1).
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Ks. Izaak Isakowicz

Urodzi si 1824 r. w ycu, w Galicji, jako potomek
szlacheckiej rodziny ormiaskiej. wicenia duchowne otrzy-

ma r. 1848, poczem przez lat 14 pracowa jako wikarjusz

w Tymienicy i Stanisawowie. Po dwuletniem pasterzo-

waniu w Suczawie, przez lat 17 by proboszczem obrz.

orm. w Stanisawowie, gdzie zarówno jak i na poprzed-

nich stanowiskach rozwin take owocn dziaalno spo-

eczn i zaskarbi sobie powszechne uznanie. Po mierci

arcybiskupa Romaszkana 1882 r. wybrany przez lwowsk
ormiask kapitu na jego nastpc i w tyme roku pre-

konizowany przez Stoi. Ap., zajania w caej peni cnót

arcypasterskich; zasuy te na rzadk u wspóczesnych
cze i szacunek. Umar 29 kwietnia 1901 r. we Lwowie.

Isakowicz by kapanem prawdziwie ewangelicznej

prostoty i pokory, mem wielkiej prawoci i zotego dla

blinich serca, ogarniajcego nie tylko potrzeby i bóle je-

dnostek, lecz i caych warstw spoecznych. »Zakres prze-

znaczony mu przez Opatrzno by bezwzgldnie szczupy 2
),

ale wielkie serce pasterskie umiao go na cay kraj roz-

szerzy, i nie byo rzeczy dobrej, inicjatywy szlachetnej,

pracy uczciwej i poytecznej, którejby nie popar czynem
i to zawsze z dobrym skutkiemc Posiada take rzadki

talent kaznodziejski i zotoust wymow tak umia zagrze-

wa serca, e pod tchnieniem sów jego wyzbyway si one

ludzkich przywar i saboci, umacniay w wierze i w do

brych uczuciach, uszlachetniay si i gotowe byy do wsze-

lakich powice.
Kaznodziejska spucizna po ksidzu arcybiskupie obej-

muje pi tomów, drukowanych rónemi laty we Lwowie,

mianowicie:

Tom. I. Kazania i nauki na wszystkie uro-
czystoci caego roku, Lwów 1878. (Jest tu kaza 24.)

Tom II. Kazania o mce Paskiej i nauki
przygodne, tame 1890. (Zawiera 7 kaza o mce Pa-
skiej; 10 przygodnych i sze pasyjnych serji drugiej).

1
) Ob. yciorys w ^Przegldzie Katol. z r. 1901 str. 298.

-) Wszystkich katolików obrz. orm. pod jurysdykcja arcybiskupa tego
obrzdku jest obecnie w Galicji zaledwie okoo 4000.
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Tom III. Ojcze nasz na osiem nauk pasyj-
nych rozoony, tudzie przypowieci Chry-
stusowe w naukach pasyjnych wykadane,
tame 1887. (Prócz omiu na modlitw Pask i piciu na
przypowieci ewangeliczne, ma jeszcze po jednem na uro-

czystoci Niepokalanego Poczcia, Boego Narodzenia
i Trzech Królów).

Tom IV. Kazania niedzielne w przecigu
caego roku, tame 1.S96 ('kaza 27).

Tom V. Kazania i nauki witalne i przy-
godne, tame 1872 (kaz. 32).

Pod wzgldem treci utwory te nale do dziau ka-

za moralnych, pod wzgldem formy s kazaniami ci-

semi (z wyjtkiem dwóch tylko homilij, z których jedna

na niedziel 12-t po witkach jest nauk homiletyczn,

druga na niedziel 14-t ma cechy hom. analitycznej) z tek-

stem, wstpem, rozpraw i zakoczeniem. Zaoenie i po-

dzia niezawsze wyrane, inwokacji i modlitwy kocowej
najczciej brakuje. Zreszt Isakowicz tak co do rozmiaru

swych kaza, jak i co do zewntrznego ich ukadu nie jest

jednostajny. Niewszystko te, co napisa, ma jednakow
warto krasomówcz. Zarzuciby mu czasem mona zbyt

mao treci przy obiitem nagromadzeniu zwrotów retorycz-

nych. Ma zato wiele ycia i zapau, wiele rzewnoci i ser-

decznego uczucia; jest w wykadzie jasny i przystpny;
nie brak mu równie praktycznych zastosowa i silnych po-

budek do uznania i speni iia tego, co podaje, do czego

zachca i upomina. Ogólnie biorc, kazania ks. Isakowi.

cza nale do lepszych w tym ostatnim okresie naszego

kaznodziejstwa, chocia, opierajc si na dalekononej sa-

wie oratorskiej, jak mia u wspóczesnych, sdzi naley,

e nie odzwierciadlaj w zupenoci powabu osobistej wy-

mowy autora.

Ks. Antoni Królicki 1

).

Ujrza wiat na Podolu 1836 r. Nauki duchowne po-

biera naprzód w seminarjum kamienieckiem i akademji

*) Ob. yciorys jego w dopisku ksiki p. t. >Idea Kapana*, War-

szawa 1904 r.
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piorogrodzkie], potem w Lowanjum i Rzymie. Nastpnie
by kolejno ojcem duchownym teje akademji, proboszczem
przy kociele potrynitarskim w Kamiecu, profesorem se-

minarjum w ytomierzu. Okoo r. 1875 przeniós si do
diecezji lwowskiej, gdzie otrzyma naprzód probostwo
w Zaleszczykach, potem (1886) w Kukizowie. Tu przez lat

trzynacie bardzo gorliwie sprawowa powinnoci do urzdu
swego przywizane, wystawi pikny nowy koció, a pra-

cami swemi odrodzi duchowo parafj. Trudy kapaskie
przyprawiy go o piersiow chorob i zmusiy do opusz-

czenia ukochanej o wozami. Po bezowocnej kuracji do
kona zasuonego ywota 20 padziernika 1900 r.

Kapan to by niezwyky, apostolskiego serca, czciciel

i naladowca Pawa apostoa, którego mia za przewodnika
w swem duszpasterstwie. Niewygas zjedna sobie pami
ksieczk >Homo dei« (czyli >Idea kapana*), o której

sam napisa, e si z ducha i natchnienia pocza, i w któ-

rej zawar szczytne myli o kapastwie. Przysuy si
równie wspóbraciom wydaniem czterech przepiknych
konferencyj duchownych (o duchu pobonoci, o duchu za-

parcia si, o duchu czystoci, o duchu mioci Chrystuso-

wej, jakie wygosi w ytomierzu 1868 r. podczas rko-
lekcyj kapaskich 1

). Nie zaniedba take i pióra kazno-

dziejskiego, a owocem jego w tym wzgldzie pracy jest:

Kazalnica paraf jalna czyli zbiór nauk na

wszystkie niedziele i uroczystoci roku. Przez X., Lwów,
3 tomy (pierwsze wydanie bez wskazania roku, trzecie

1906). Tom pierwszy zawiera kazania od pierwszej nie-

dzieli adwentu, drugi od drugiej niedzieli po witkach,
trzeci — 20 kaza na uroczystoci. Pod wzgldem treci

nale one przewanie do rodzaju kaza moralnych, z któ-

rych wikszo prócz strony czysto teoretycznej uwzgl-
dnia take stron praktyczn. Pod wzgldem formy s to

kazania cise (za wyjtkiem nauki na uroczysto Naro-

dzenia N. M. Panny, którajest homilj na antyfon » Witaj

Królowa*), bardzo prawidowo wykoczone, z tekstem na-

>) Wyszy w Warszawie 1868 r. p. t. >Pamitka rekolekcyj diecezjal-

nych wielkanocnychc.
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czelnym, wstpem, zaoeniem, podziaami (prawie zawsze)

wyranemi, krótkiem wezwaniem i (rzadk) inwokacj. Cz-
ci rozprawy dwie lub trzy, czasami wicej. Koczy prze-

mówieniem do uczucia suchacza i krótkiem upomnieniem

lub zacht. Modlitwa kocowa u niego nader rzadka

(np. na uroczysto Zwiastowania N. M. Panny). Kazania

te nale do gruntownych, penych treci, dowody popie-

rane s obficie tekstami Pisma w., przytem napisane sty-

lem gadkim, przystpnym i szlachetnym, std powszechnie

wielce cenione. Nadto autor po kadej nauce przyda
krótki plan do dwóch innych nauk na t niedziel lub

uroczysto.
Kazania ks Królickiego zaliczy naley niewtpliwie

do rzdu najlepszych utworów kaznodziejskich doby tego-

czesnej.

3. Inni kaznodzieje tego okresu.

1. Ks. Stanisaw Chooniewski (1791-1846). dziekan ka-

pituy kamienieckiej, gorliwy i znakomity swego czasu ka-

znodzieja. Kazania po nim zebrane wyda w 2 tomach

w Krakowie 1888 r. ks. Jan Badeni. S tam mianowicie

kazania na niektóre niedziele i uroczystoci, take róne
przygodne, nadto pi pasyjnych, dwa na Wielki Czwartek

i jedno na Wielki Pitek. (» Przegld Powszechny* r. 1887,

1888 i 1889).

2. Ks. Ignacy Hoowiski (1800— 1855 i, profesor homile-

tyki w akademji duchownej petersburskiej, od r. 1851 me-

tropolita mohylowski. Cz prao jego kaznodziejskich

wydano p. t. Kazania niedzielne, witeczne
i pogrzebowe, oraz allokucje miane w Peters-
burgu, Kraków 1857. Jest tu 9 kaza i 6 homilij. Tre
doborowa, lecz obrobienie niewszdzie jednakowe; grze-

sz równie zbytni dugoci. Wymowa ywa, jzyk szla-

chetny, namaszczenie apostolskie. (Jougan, Hom. P., str. 400).

3. Ks Aleksander Jeowicki (1804— 1877), kapan ze zgrom,

zmartwychwstaców, gony u swoich i obcych kaznodzieja,

posiada wymow yw, siln, zmierzajc do zbudowa-
nia. Najzupeniejsze wydanie jego prac wyszo w Berlinie

1872 r. p. t. Kazania., tudzie nauki przedlub-

/
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ne, mowy pogrzebowe i kazania przygodn e 1
).

Mamy tu 15 kaza o w. Patronach naszych, pi kaza
i jedn homij na niektóre uroczystoci kocielne, trzy na-

uki do nowoeców, dziesi mów pogrzebowych i jede-

nacie okolicznociowych. We wszystkich nawouje do po-

kuty i poprawy, do ywej wiary, silnej nadziei i gor-
cej mioci Boga i bliniego.

4. Ks. Piotr Semeneko (1814— 1866) i
take ze zgrom,

zmartwychwstaców, m zdumiewajcej nauki teologicz-

no-ascetycznej, gboki myliciel i filozof. Napisa Credo,
chrzecijaskie prawdy wiary, Lwów 1885, oraz

Ojcze nasz, Kraków 1896. S to konferencje religijno-

filozoficzne, bardzo gruntowne, lecz zbyt trudne dla prze-

citnego suchacza. Nadto pozostay po nim Kazania
na niedziele i wita roku kocielnego, Lwów
1913, 2 tomy. Jest tych kaza razem 104, lecz brak na n.

3-ci po Trzech Królach, oraz na niedz. 19-t i 23 ci po

Ziel. witkach.
5. Ks. Józef Szpaderski (1816—1877), profesor warszaw-

skiej duchownej akademji, autor dziea »0 zasadach wy-

mowy*, Kraków 1870 i >Patrologji«, tame 1879, gony
swego czasu pisarz teologiczny. Jako kaznodzieja, acz nie

jest bez zalet, grzeszy przecie brakiem prostoty i zasto-

sowa praktycznych. Zostay po nim: Kazania..., Kra-

ków 1875, trzy tomy. Nauki o mce Paskiej i mo-
wy przygodne, tame 1875; Homilje i nauki nie-

dzielne do uytku plebanów i kaznodziejów,
tame 1875 — 1876, 4-y tomy.

6. Ks. Józef Krukowski (1828—1900), profesor uniwersyt.

krak, prepozyt kolegjaty w. Florjana w Krakowie, autor

wielu prac, zwaszcza w zakresie homiletyki. Z pism jego

kaznodziejskich godne s zaznaczenia: Nauki kate-
chizmowe na cao prawd... Kraków 1880 (uo-

one przez pytania i odpowiedzi); Kazania na uro-
czystoci N. Marji Panny, tame 1885; Rocznik
kaza, tame 1891 ; Rónych kaza dwadziecia
trz y, tame 1893 ; Perykopy ewangeliczne nie-

') Inne, niezupene wydanie wyszo we Lwowie 1912 r.
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dzielne i witeczne, tame 1890. Te ostatnie s to

szkice, podajce materja do homilijnych przemówie.

7. Ks. Antoni Krechowiecki (1838-1898) z archidiecezji

lwowskiej, autor kaza pasyjnych, mów aobnych i nauk

o N. Pannie M., ogoszonych drukiem p. t. Niepokalana
Bogarodzica Mar ja w wietle Ewangelji i Oj-
ców Kocioa, Wiede 1890, 2 tomy. Najbardziej atoli

w swoim czasie zasyn wykadem Skadu Apostolskiego

na tle niedzielnych ewangelij. T ostatni prac wyda
w trzech tomach 1874 — 1888 p. t. Nauki niedzielne...
.\ietny jzyk, wspaniay styl, zasób retorycznych ozdób

czy si z bogactwem treci i podniosoci myli. Rzecz

przeznaczona dla suchacza wyksztaconego, poszczególne

przecie nauki grzesz zbyt obszernemi rozmiarami.

8. Ks. Henryk Jackowski T. J. (1834-1905), wyda:
Ewangelje niedzielne i witeczne z obja-
nieniami, Kraków 1898. S to treciwe, zwize, a przy-

stpne homilje analityczne, godne zalecenia tak ze wzgldu
na tre, jak i na swój praktyczny kierunek.

Wielk popularnoci cieszyli si w swoim czasie,

a dzi jeszcze nie s zapomniani nastpujcy kaznodzieje

ludowi.

9. Ks. Pawe Rzewuski (1804—1892), prof. akademji du-

chów, warszaw., potem sufragan warszawski; wywieziony,

sakry biskupiej nie otrzymawszy, 21 lat przemieszka

w Astrachaniu Umar w Krakowie. M dziwnie po-

bony, sodki i pokorny. Znany jest nietyle z talentu ka-

znodziejskiego, ile raczej z uytecznych przekadów, doko-

nanych jzykiem nader popularnym. Pozostawi: Nauki
katolickie... Warszawa 1843, 2 tomy; Homilje ka-
tolickie..., tame 1856, 2 t. (wydanie nowe, we Lwo-
wie 1891). Oba powysze dziea, napisane przez Koenigs-

dorfera, s przekadem z niemieckiego; Krótkie mowy
pogrzebowe przez ks. Steinera, przekad z niem.

Warsz. 1845; Mowy pogrzebowe wybrane z ró-
nych autorów niemieckich i z niektórych Oj-
ców Kocioa, tame 1852; Kazania katolickie
dogmatyczne, tame 1855.
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10. Ks. Jan Komperda (1804 -1879), proboszcz w Czar-

nym Dunajcu, diecezji tarnowskiej; gony w swoim czasie

kaznodzieja ludowy. Prace jego, drukowane w latach 1855,

1856, 1862, wyszy nieco poprawione w nowem wydaniu

p. t. Kazania parafjalne na niedziele caego
roku, Warszawa 1902, 2 tomy; Kazania parafjalne
na wszystkie wita i uroczystoci w roku,
Warszawa 1903; Kazania parafjalne przygodne,
odpustowe i pogrzebowe exhorty, tame 1904.

S to rzeczy bardzo popularne i obrazowo napisane, dzi-

siaj przecie nie ze wszystkiemi szczegóami moliwe na

ambonie.

11 Ks. Tomasz Bojanowski ze zgromadzenia ks. misjo

narzów. Napisa: Sowo Boe na wszystkie nie-

dziele roku, Warszawa 1853-1854; Sowo Boe na
pasjach opowiadane, tame 1854.

12 Ks. Feliks Gondek (1821-1892), kapan diecezji tar-

nowskiej, pisarz religijny i dobry kaznodzieja ludowy
Prace jego mog suy za bardzo przydatuy materja do

przemówie popularnych. Napisa pomidzy innemi wi-
czenia duchowne, Kraków 1892; Jozafata dolina
czyli sd ostateczny, tame 1901, wyd. pite; Mka
Paska... tame 1899 ; Rozmylania nad ewange-
ljami kadego dnia w i e lki e go pos t u. . . tame,

1888; Siedem grzechów gównych, tame, wyd.

3 cie 1901; Czyciec, wieczno i czas, wyd. 2-a,

1900

13 Ks. Martynjan Moejewski ogosi drukiem: Nauki
uatwiajce zrozumienie pacierza, przyka-
za Boych, kocielnych i innych prawd
wiary, które kady katolik zna powinien,
5 czci. Warszawa 1884. Napisane e dosy chaotycznie,

chocia zawieraj przydatny, bardzo praktyczny materja;

Podrcznik katechizmowy... opracowany na treci

krótkiego katechizmu ks. R. Filochowskiego, tame L887;

wydanie drugie 1901 Ukad podrcznika oryginalny, lecz

mniej praktyczny ze wzgldu na brak systematycznoci

w wykadzie Skadu Apostolskiego, zarówno jak i w nie-

Wymowa wita.
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proporcjonalnem traktowaniu tematów. Ma obfito przy-

kadów, lecz niezawsze jest krytyczny w ich wyborze.

Z nowszych, bardziej znanych autorów pisa

a) Kazania:

1 Ks. Józef Stagraczyski, z diecezji gnienieskiej, ur.

1840 i\, autor i tumacz wielu dzieek ascetyczno religijnych,

kaznodzieja nie tak oryginalny jak raczej skrztny zbie-

racz dawniejszych kaza polskich i nowszych niemieckich.

Wydal »Bibljotek kaznodziejsk* 1

) w 9 tomach 'ostatni

w r. 1894), nadto Kazania na niedziele i wita
caego roku. M koo w —Warszawa L899, 2 tomy; Zbiór
kaza na uroczystoci Zbawiciela, Pozna 1870

2 tomy ; Wybór kaza niedzielnych i witecz-
nych, Pozna 1908, 2 tomy. (Nauki katechizmowe ob.

niej).

2. Ks. Józef Pelczar, biskup przemyski, którego wy-

borna rzecz lycie duchowne czyli doskonao chrze-

cijaska* wiele usugi oddaa take kaznodziejom, Jest

autorem >Ascetyki kapaskiej« (Kr. 1807, i wielu innych

prac. Napisa równie Kazania na uroczystoci
i niektóre wita N. M Panny. Kraków ls (

.»7 dwa
tomy.

3. Ks. Tomasz Dbrowski, z diecezji lwowskiej, ur. 1841 r.

Jest autorem prac, których tytuy s nastpujce: Kaza-
nia na niedziele caego roku, Wilno 1900, wyda-

nie trzecie; serja druga, Kraków 1905; Kazania wi-
talne i przygodne, Stanisawów 1897, wyd. czwarte;

Kazania o mce Paskiej na trzy posty, War
szawa 1902, wyd. trzecie ; Kazania przygodne, War-
szawa 1902; Szesnacie kaza o X Sakramen-
cie, Lwów 1910; 64 nauk majowych o litanji Lo-
retaskiej, L yów 1908 (o hoaiiljach ob. niej).

4. Ks. Antoni Chmielowski, z diecezji warszawskiej, ur.

1841 r.. Napisa: Kazania na niedziele i wita
caegoroku, Kraków 1880— 1882, 2 tomy; Kazania
o rzeczaoh ostatecznych, Warszawa 1877; Kaza-

') Ob. >Trzegl Katolicki, z r. 1872, str. 30 i z r. 1887, str. 240.
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nia o dobrych uczynkach, tame 1880 ; Kazania
przygodne, tame 11)02, i t. d.

5. Ks. Wadysaw Chotkowski (ur. 1843 r.), profesor uni-

wersytetu jagielloskiego, jeden z najwybitniejszych ka-

znodziejów tegoczesnych. Ogosi drukiem: Sze ka-
za o kwestj i socjalnej, Pozna 1880; O wycho-
waniu dzieci, sze nauk tame 1881 ; Kaza-
nia eucharystyczne o N. Sercu Pana Jezuso-
we m, Lwów 1906; nadto niektóre jego rzeczy wyszy
w czasopimie »Homiletyka«, lub w osobnych odbitkach.

Jest take autorem wielu mów pogrzebowych.

6. Ks. Karol Fischer, biskup sufragan przemyski, ur.

1846 r. Napisa bardzo popularne kazania i przemowy pa-

sterskie do ludu wiejskiego. Kraków 1892-1894, 2 tomy

(jest w tym zbiorze take sze homilij). Umieci je take
na swych amach miesicznik »Homiletyka«.

7. Ks. Zygmunt Chemicki, praat metropol. warszawski,

ur. 1851 r. Wydal: Obowizki rodziców rozebrane
w siedmiu kazaniach pasyjnych, Warszawa
1879; Nad zwokami Odyca, mowa pogrzebowa,

Warsz. 1885; Siedem grzechów gównych w sie-

dmiu kazaniach pasyjnych, Warszawa 1904.

8. Ks. Alojzy Jougan, b. profesor uniwersytetu lwow-

skiego, autor licznych prac z zakresu homiletyki, wyda
Kazania witeczne, Lwów 1900. Take kazania

o M, Boej.
9. Ks. Euzebjusz Stateczny z zakonu Braci Mniejszych,

napisa: Jezus Chrystus. Kazania obejmujce
gówne zasady wiary chrzecijaskiej, Lwów
1900. S to kazania na róne uroczystoci roku kociel-

nego, nie wszystkie o Chrystusie, cho wszystkie do Niego

zmierzaj Przeznaczone dla suchaczów wyksztaceszych
nadmiernie dugie, cho atwe do podziau na kilka kaza.

10. Ks. Zygmunt Gryglewicz: Kazania o N. Sakra-
mencie, Tfirnów 1900.

11. Ks. Józef Adamski T. J , autor licznych kaza, prze-

znaczonych dla inteligentnego suchacza. Wyda: Kaza-
nia witeczne na uroczystoci Paskie, 2 to-

my, Pozna 1905 i 1906; Kazania na uroczystoci
26*
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i wita Niepokalanej Dziewicy Bogarodzicy
2 tomy, Warszawa 1908 11909; Kazania na niedziele
caego roku kocielnego, 4 tomy, Kraków 1910—
1913. Prawie na kad niedziel i wito ma po kilka

kaza, tak i witecznych jest 85 (w tern 20 o N. Sakra-
mencie), o Matce Boej — 78, niedzielnych — 154 Nadto
ogosi drukiem : Hod Niepokalanej Dziewicy Bo-
garodzicy w pidziesicioletni rocznic
ogoszenia dogmatu Niepokalanego Poczcia,
Pozna 1904. S to obszerne nauki majowe na kady
dzie miesica.

b) Homilje:

1. Ks. Tomasz Dbrowski (ob. wyej) napisa treciwe,
przejrzyste i praktyczne Homilje na niedziele i uro-
czyste wita caego roku, Stanisawów 1900; nowe
wyd., Warszawa 1911.

2. Ks. Wawrzyniec Puchalski jest autorem nader przy-
stpnych, jasnych, a treciwych homilij analitycznych, ogo-
szonych drukiem 1895 r. we Lwowie p. t. Homilje na
niedziele caego roku (drugie wyd. tame, 1904).

3. Ks. Antoni Chmielowski (ob. wyej) obok wielu in-

nych prac swoich wydrukowa take pobone, lecz mniej

gruntowne Homilje na niedziele i wita caego
roku, Warszawa 1895.

4. Ks Marcin Czepulewicz (ur. 1842 r.) z diecezji sej-

neskiej uoy przystpne, na starych homiletach polskich

oparte Homilje na wszystkie niedziele i wita
doroczne, Warszawa 1893 r.

c) Nauki katechizmowe:

1. Ks. Józef Stagraczyski (ob. wyej): Nauki kate-
chizmowe, o prawdach wiary i obyczajów
Ko. kat. wedug redniego katechizmu D e-

harba, Pozna 1886—1889 r., tomów 5. Nie jest to rzecz

oryginalna, do jej bowiem ukadu autor korzysta ze ró-
de obcych, przewanie niemieckich. Napisane s grun-

townie, przejrzycie i przystpnie, w formie barwnej, nie-

kiedy nawet podniosej.

2. Nauki katechizmowe., przez kapana archidiecezji

gnienieskiej. Pozna 1908—1912, tomów siedem. Autor,
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ks. Andersz, da w swem dziele nie tylko bardzo obfity ma-
terja do systematycznego nauczania wiernych z kazalnicy

zasad wiary chrzecijaskiej, lecz starannie opracowane
jasne i gruntowne nauki, oparte gównie na obszernej

niemieckiej pracy Zollnera; posikowa si prócz tego

innymi take pisarzami homiletycznymi. Wykad oywiony
jest upomnieniami; zacht i moralnemi przystosowaniami,

oraz niekiedy przykadami.
3. Ks. G. Grabowski, proboszcz w Rawie, archid. war-

szawskiej, napisa Czytania o pacierzu, 2 tomy, War-
szawa 1905. Jest to bardzo popularny, do pojcia prostacz-

ków dostosowany wykad Modlitwy Paskiej, Pozdrowienia
anielskiego, Skadu apostolskiego, przykaza Boych i ko-
cielnych i zarazem bardzo przydatny materja do nauk
katechizmowych dla ludu wiejskiego.

Niej cytowane nauki katechizmowe wszystkie s prze-

kadami, atoli szerokie ich zastosowanie u nas nie pozwala
pomin tyche milczeniem.

4. Gaume. Zasady i cao wiary katolic-
kiej. Przekad z franc. Warszawa 1852 r. Wydanie trze-

cie w Krakowie 1870 r. w 9 tomach; ostatnie w Peters-

burgu 1903 r., tomów 8. Rzecz dobra jako materja i na-

der obfita, std niekiedy wymagajca streszczenia.

5. Guillois: Wykad historyczny, dogma-
tyczny, moralny, liturgiczny i kanoniczny
wiary katolickiej... Z francuskiego przeoy Leon
Rogalski. Warszawa 1857—1858 r. tomów cztery; nowe
wydanie tame 1901 r. Dzieo ujte w form pyta i od-

powiedzi; wiele w niem ywiou naukowego, mniej nato-

miast przykadów i zastosowa praktycznych. Jest to

prawdziwa skarbnica materjeu dla tych, którzy nie zada-

walaj si gotowemi naukami, lecz sami je opracowuj.
6. Zollner. Kazania katechetyczne o wierze

katolickiej, obyczajach i rodkach do zbawienia, na wszyst-

kie niedziele i wita w cigu 2 lat rozoone. Przekad
z niem. Lublin 1896 - 1899 r., tomów 4. Autor przewanie
poucza, na uczucie i wol za mao kadzie nacisku. Przy-

kadów ma niewiele, czasami jest nieco mdy. W kadym
razie nauki te nale do lepszych, a przekad jest poprawny
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i gadki. - Chrzci janizm w swoich obrzdach,
czasach i miejscach witych W formie kaza
liturgicznych, na niedziele caego roku rozoony
i wyjaniony. Przekad z niem. Lublin 1 1»02 — 1D03, dwa

tomy.

7. Noel : Nowy wykad katechizmu z ambony.
Przekad z francuskiego. Kielce 1902—1905 r. tomów 6.

d) Konferencje:

i. Ks. Zygmunt Feliski (1821-1895), arcybiskup war-

szawski, ogosi drukiem Konferencje duchowne,
Lwów 1905 r. (wyd. nowe), miewane niegdy do alumnów

akademji petersburskiej.

2. Ks. Józef Pelczar (ob. wyej): Konferencje apo-

logetyczne o przyczynach niedowiarstwa w naszych

czasach i o potrzebie religji, Kraków 1890 r.; nadto dwie

konferencje o istnieniu Pana Boga (w mie. >Homiletyka<

t. III i IV.)

3. Ks. Antoni Chmielowski (ob. wyej): Konferencje
o sprawie zbawienia, Warsz 1894 r; Konferencje
o cnotach teologicznych, Warsz. 1909; Pokuta
i jej warunki, Konferencje, Petersburg 1908.

4. Ks. Stanisaw Spis (ur. 1843 r) kanonik krakowski

i profesor Wszechnicy Jagielloskiej: Konferencje du-

chowne, Kr. 1885 r.

5. Ks. Stanisaw Zaski T. J. (ur. 1843 r.): Konferen-
cje i nauki rekolekcyjne, Kraków 1901 (wyd. dru-

gie); Rozbiór dekalogu dla klas wyksztac fi-

szy eh, Nowy Scz 1896. Konferencje (wraz z rozmyla-

niami) dla osób duchownych zawiera ksika p. t. »Triduum

dla kapanów*, Warszawa 1895.

6. Ks. Jan Kurczewski, kapan diecezji wileskiej, na-

pisa: K o n f e ren c j e i n a u k i rekol e k cy j ne, 1906.

7. Ks. Antoni Szlagowski, kanonik metropolitalny, pro-

fesor seminarjum warszawskiego, ogosi drukiem rónemi
laty siedem cyklów koiferencyj apologetycznych (razem 42).

Nadto: Siedem konfer. O rzekomej niezgod ziemi -
dzy nauk i wiar, Wocawek 1900; Wady i pr zy-

mioty woli ludzkiej rozebrane na tle mki Pa-
ski e j w szeciu konferencjach pasyjnych,
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Warszawa 1900; Ojcze nasz, siedem przykaza Nowego
Zakonu, wyoone w 7 kazaniach pasyjnych, tudzie Syn
marnotrawny, wykad przypowieci Chrystusowej, War-
szawa 1905

e) Przemówienia do mlodueiy :

I. Ks Franciszek Krupiski, pijar, um 1898 r.

:

Kazania czyli nauki do uczniów, Warsz. 1899.

2 Ks. Feliks Józefowicz: Egzorty niedzielue

do ksztaccej si modziey, 2 tomy, 1899; Egzorty wi-
teczne do modziey szkolnej, Lwów 1906; Egzorty okolicz-

nociowe do ml. szk, Lwów 1893; Egzorty rekolekcyjne

i pasyjne dla modziey, Lwów, 1901; Nauki praktyczne

o sakramencie Pokuty i Komunji w., Lwów 1890

3 W a sc h i tz - J óz e f o w ic z, Rocznik egzort nie-

dzielnych do modziey szkó niszych, Lwów 1906.

4. Ks. Kuligowski, Przewodnik polskiej modziey
czyli przemówienia (okolicznociowe) do modziey, War-
szawa 1908.

5 K s. W ad y s a w Yrana, Egzorty niedzielne,

witeczne i przygodne dla modziey szkolnej, Kraków
1910.

6 Ks. Mateusz Je, Egzorty do modziey szkol-

nej, Lwów 1911

7. K s. J ó z ef W t or ek, Egzorty niedzielne i wi-
teczne dla modziey szkolnej, Tarnów 1912.

8 K s. K o te r b s k i, Nauki rekolekcyjne i doroczne

< dla dzieci szkó ludowych), Tarnów 1913.

9 Ks Andrzej Macko, Modziecze wsta, kon-

ferencje wielkopostne, Tarnów 1913

10 Ks. Józef Winkowski, Egzorty do uczniów
szkó rednich, Kraków 1917.

II. Ks. Antoni By s t r z o n o w s k i, Egzorty wi-
talne (do modziey) Kraków 1909.

Zbiorowe wydania prac kaznodziejskich, prócz »Bibljo-

toki kaznodziejskiej* i >Kaza na niedzielo i wita* ks.

Stagraczyskiego (o czem wyej bya wzmianka), s nast-
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pujce: »Kaznodzieja katolicki* wydany w Krakowie
1871— 1*72 w 12 zeszytach. Mamy tu kazania ks. Goljana,

Wierciszewskiego, Krukowskiego, Szeligi, Bobra, Isako-

wicza, Buchwalda i innych. — >Bibljoteka kaznodziejska*

wydawana we Lwowie 1877 - 1878 przez ks. Isakowicza

i Dbrowskiego. — »Kazania i szkice ksiy Tow. Jezuso

wego< w Krakowie. — >Szkice do kazat na wszystkie nie-

dziele i wita caego roku, zebrane przez ks. Borawskiego,

Lwów, 1900, wydanie trzecie, 2 tomy. Autor, jak sam
w przedmowie wyznaje, korzysta najbardziej z »Kazalnicy

par.« ks. Królickiego. — >Homiletyka*, miesicznik powi-
cony kaznodziejstwu i yciu duchownemu, wydawany we
Wocawku od r. 1898 - 1914 przez ks. kan. Marjana Nassal-

skiego. W 32-ch tomach, prócz artykuów i rozpraw z za-

kresu ascetyki, patrologji, wymowy kocielnej oraz kateohe-

tyki, s tu nauki katechetyczne ks. Melchera (tum. ks. M.

Fulman), Spirago (o Sakramentach, tum ks. K. Maks), Mo-

reta (tum. ks. Fr. Staszkiewicz), kazania katechetyczne

(ks M. Nassalskiego), kazania, homilje i nauki niedzielne

witeczne i przygodne rónych autorów, tak oryginalne

jak tumaczone; przemówienia okolicznociowe, szkice ka-

zalne, konferencje apologetyczne i ascetyczne, mowy lubne
i aobne i t. d. — >Dwutygodnik katechetyczny* w Tarno-

wie ma pomidzy innemi take i kazania. — Od grudnia

1906 r. wychodzi w Poznaniu miesicznik »Nowa Bibljoteka

Kaznodziejskac pod red. ks. Ign. Alamskiego, póniej ks.

subregensa Krzeszkiewicza. Prócz kaza, homilij, nauk
katechizmowych pomieszcza take artykuy i rozprawy

dotyczce teorji homiletyki.

Modlitwy kaznodziejów.

1. Modlitwa w Alfonsa Liguorego (za kaznodziejów).

Zbawicielu wiata, mao znany, a mniej jeszcze ko-

chany, mianowicie z winy sug Twoich; Ty, który dla

zbawienia dusz ycie swoje pooy, przez zasugi mki
Twej witej, owie i zapal gorliwoci kapanów, aby
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mogli nawróci grzesznych, a wiat cay witym uczyni,
opowiadajc sowo Twoje bez prónej wytwornoci, ale po-

prostu, jako sam naucza i uczniowie Twoi Ale nie tak

czyni niektórzy sudzy Twoi; siebie samych, a nie Ciebie

opowiadaj; przeto lubo wiat peen kapanów, jednak
pieko nieustannie napenia si duszami. Ty sam, Panie,

zapobie temu zemu, aby z przyczyny kaznodziejów tyle

dusz Koció nie traci. Ale jeli tego potrzeba, upokorz
nawet, prosz, dla przykadu innych, jakiem widocznem
umartwieniem tych, którzy dla prónej chway swojej uy-
waj witego sowa Twego, aby si poprawili, a tak, aby
nie tamowali poytków, jakieby lud móg z niego odnosi.
Tak ufam, tak niechaj bdzie. Amen.

2. Modlitwy ks. Piotra Skargi.

1. Mitte, Domine, manum Tuam, ut tangat os meum,
et da verba Tuainoremeo, ut loquar, quae mandasti mihi;

non formidem, quia Tu mecum es. Fac me in columnam
ferream et murum aeneum.

2. Dirige, Domine, me et mentem et linguam meam,
ad maiorem gloriam Tui nominis sanctissimi, ut faciam

opera Tua, ad utilitatem salutis meae et fratrum meorum.
Da sanctam intentionem et efficacem in caritate Tua ope-

rationem. Per Jesum Christum Dominum nostrum.

3. Deus, qui me indignum ad prophetandum elegisti,

da sermonem reritatis in ore meo, ut loquar sicut oportet ad

aedificationem, exhortationem, consolationem, sicut expedit

gloriae Tuae et saluti ovium Tuarum, ut me ipsum salvum

faciam et eos, qui me audiunt. Per Dominum nostrum Je-

sum Christum. Amen.

Na wiksz chwa Boga.
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Przy zestawianiu spisu rzeczy zauwaono

nastpujce omyki:

Str. 207 w. 11 od dou: liczb »1« usun.

., 255 ., 12 ., góry: „ »1«

.. 338 .. 1 „ „ zamiast VIII — III.

364 „ 1 „ „ „ XIII - IV.
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