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„Ale słuchajcie wy_ jedno, co ja wam powiem. Starzy przodkowie noszy, choć kaitolikowie i prawdziwie nabożni 
byli, choć fide-m Catholkam soncte coluerunt„. wiedząc, ie szlachcicami pierwej ni :ż k<1tolikam;i porodzili się, 

wiedząc, że nie są de tr·ibu · Levi, wiedząc, że k·rólestwo polsk.ie nie jest regnum socerdotałe, a~e regnum politicum, 
wiedząc, że królestwa i państwo tego świata• ho$p"itia są, a nie hereditialS kościoła Bożego, wiedząc, co· Pa.nu Bogu, 
a co ojczyźnie powinni, to sprawiedliwie, jako na wadze, na obie oddowo~i 54:ronie, relig,iej świętej z policyą nie 
miesza.li, nie gmatwa•li n·igdy„. Był senat powa•żny i mądory, z tych i z owych (tj. z kotolików i protest·a-ntów) z.c1·równo 
pomieszany; był dwór króla wielkiego„. z różnej religiej ludzii zebrany, ozdobny i mocrny. Bywołi posłowie na se-jm„. 
i z tych i z owych obierani, a no sejmie w sprawach Rzeczypos.politej zgodni J sfo.rni, i se}my zo błogosławieństwe-m 
Pańs-kim dochodziły zawżdy a·ni tak, joko teraz, rozrywo·ne bywały„. Ale to dopiero nie tok. podriwienia, joko wiecz
nej pochwały godno, że dawni oni stanu duch<>Wnego· przedni I wszyscy antJistit&S tok w umyśle swy.m umodero
wani byli, jednako ze stanem świeckim w tym się zgadzojąc, że nie tyl·.ko nic przeciw rozrómio.nym w wierze ostrego 
nie poczynaii, ale ani zamyślaH, owszen spółłci i przyjaźnie wi·elkie z nim~ mi9'NCl'ł:i i stotecrnie zachowywałi.„" 

(„Jezuitom 'i imzym duchownym respons". Autor nie znany 
P. Jasienica•, „ ·Polska.„" s. 81-82) 

„Istnienie u nas ona.rchii w okr eś I o n ej epoce d ziej ów jest fa.ktem równie oczywis.tym, joł: obeoność 

piasku w Wiśle. Niektórzy uczestnicy dyskusji traktowałi jednak tę anarchię ja0ko szczególniejszy dar Nie-bios dfo 
nacji polsk·iej. Uznawali ją po prostu za cechę charałcteru narodowego. Ta.kie ujmowanie kwestii n·ie jest niczym 
nowym, ma tradycje. Pewni teOf"etycy szloc:heccy, w chwilach wolnych od pilnowania s-ionokosów czy młocki, zaj
mowa·li się spisywan·ieni swych uwog o świecie. Pan Bóg - głosili - wyrnoczył rozmaitym narodom różne z:ada
nio. Anglikom ka·zał więc żeglować po morzach, Żydom kupczyć. Od P.oloków zoś za:żądał, oby go „rekreo.woli i 
cieszyli". Bo - argumentowa·li - Stwórca musi się dobrze bawić, patrząc no nosze se}m·ik.i, trybu"°'y„. Takie po
glądy przeważały w stulec-iu XVIII zwloszcza. Wiek XVU był o wiele mniej skłonny do mistyki, mającej widać t.icz
nych zwolenin·ików w XX." 

(Pował Josienica „Polska anorchia", s. 20-21 
Wydawnictwo Literackie 1988) 
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„Do.póki rel 1i9io zospokojo potrzeby umysłu, d()póki wyst·orczo jako normo etyczno„ dopóty bezwzględna praw
da jej za:S(Jd i bezw.zględno sfosz.ność jej przykazań nie podlega wątpliwości; ni1kt nie jest korony ro obrazę bogów 
i od n+kogo nie żąda się eg·zami·nu z rełigii przy maturze - dla ugruntowanio jej zosod. Stoi ono włoisną swą 

mocą, to jest zgodn.ośdą z duszami, których jest istotną emonocją. 

Z chwilą jednak, w której pod wpływem tych lub i:nnych czynników umysłowość danego ludu przeobro.ża się 

i przesto 1j~ być w zgodzie z treścią religii, następuje rozłam i wa.łka m·iędzy myślą powstałą niez.oleżnie od ref.igii 
o re!•i9ią; zjawiają się „blufoierce i ka.cerze"; pogo·niie mordują chrześcij.01n, chrześcijanie - pogan, palą się sto
sy, wznoszą s.ię krzyże i szubienice, skrzypią torturowe koła, cenzuro sto1ro się zdeptać zarzewie buntowniczej myśli, 

o posłowie go-licyjskiego sejmu gwałtownie dopominają się u rządu o wprowadzenie egzaminu z relig~i przy ma
turze. 

Jest to nieomylnym makiem, że religio nie może już dolej po1nowoć n od wszy st k •i mi d !J s z o mi wł o
s n ą s w q t re ś c i ą, że traci istotne pierwia$tki życia, że stoje Slię czymś mo·rtwym, bezs+lnym i, żeby istnieć, 

mus1i się oprzeć no siłach zewnętrz.nych, musi zam-iost n au c z y ć s w oj ej pro w dy, br o n i ć swojej po
wo g i, i przy pomocy nacisku Jak.iejko!wiek władzy i hipokryzji dusz słabych zochować pozory tl'!WOłości i S>iły. Ten 
nociS>k i przymus posługuje s i ę środkami, których grozo: jest w stosunku prostym do znoczenio, jokie ma w danym 
czasie relig·ia w życiu ludzk:m. Jeżel;i obrazo religii jest najcięższą zbrodn.ią, o spalenie no stosi.e najwyższą ko·rą 
- stos ' jest przemcczony dla przeciwników lub krytyków reng.ii. Jeżeli je<łno·k r&l·ig.ia przestaje być naprawdę naj
większym zoga.dnieniiem życia, wtencz·os pomimo istnienia w kodeksie kory śmierci lub okrutnego więzien:io z.o ob
razę rel.igH ko-rze się aresztem, o cały pr.zymus relig·ijny redukuje się do for~isty~i u.rzędów stonu cywilnego i 

trudności egzaminów szko.lnych. W cza.soch te·Ż jak obec!'e, ws-kutek zróżnicowqnio się umysłowości: objęda zagad
nień metofi,zycznych religii przez filozofię; o zadań etycznych przez rozmaite czynniki, od wychowon-io do pol'icj4, 
wskutek •niezupełnej wprawdzie, dość jednak szero·kiej swobody myś1~i .i słowo~ reVigio rno~duje s·ię w wyjątkowo 

trudnych warunkach is'tnienia." ' 

(Stanisław Witkiewicz, „Chrześcijaństwo i katechizm", 
Książko i Wiedzo 1957, s. 41-42) 
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