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Pius X. nie 

żyje. 
Kościół święty wdowie przyw- 

dział szaty — i znowu w Waty- 
kanie żałoba. 

Żałoba idzie po świecie całym 
— jak długi i daleki — we wszy- 

stkich krajach budzi wieść zło- 

wroga smutek i żal — wszędzie 
chylą się ze czcią czoła przed pa- 
mięcią wielkiego Więźnia Waty- 
kanu i świętego Starca, sterują- 
cego nawą Chrystusowego Ko- 

ścioła. We wszystkich krajach 
katolickich płaczą za nim jęczą- 
ce dzwonów dźwięki, kirem się 
przywdziały ołtarze i świątynie, 
ze wszystkich serc katolickich 

mknie modlitwa serdeczna za Pa- 

pieża, bo oto wśród tylu zmiesza- 
nych doby bieżącej wieści zgieł- 

kliwych, wśród tylu wstrząsają- 
cych odgłosów walk po świecie 

zgrozą lecących — zabrakło jesz- 
cze tego, który był symbolem 
spokoju i ciszy i ukojenia, jakie 
jest w Panu, jakie tylko we Wie- 
rze prawdziwej znaleźć można. 

Papież nie żyje... Wr czasach 

najstraszniejszych i niepamięt- 
nych rozterek wśród gorejącej 
naH rała Eurona woinv — zmarł 

ten, który chciał wszystko w 

Chrystusie odnowić, a bolał ogro- 
mnie, bolał serdecznie nad tem, 

że ludzkość widocznie do tego od- 

nowienia nie dorastała skoro dziś 

w XX wieku tchnie mordem i 

zbrodnią i żyje krzywdą naro- 

dów. .. 

Zmarł Papież Pius X., cichy 
skromny staruszek, prawdziwy 
patryarcha — ojciec wszystkich, 
którzy uciśnieni, ubodzy i biedni 

i skrzywdzeni, — gołębiej dobro- 
ci i prostoty wzruszającej — nie 

polityk, nie dyplomata, ale czło- 
wiek nadzwyczajnie prosto, jasne, 
widzący, osądzający to umysłu 

swego jasnością, a decydujący o 

wszystkiem nie podług racyi sta- 

nu, ale podług sprawiedliwości 

poczucia niezawodnego. Takim 

był: szczery we wszystkiem co 

mówił i co działał, jasny, wyraź- 

ny z sercem wszystkich kochają- 
cem na dłoni, wszystkich do sei- 

ca tego pragnący przytulić i przy 

niem uciszyć, ukoić. W ostatnich 

Swoich dniach, jak donosiły te- 

legramy, bolał wielce nad rozter- 

ką w jakiej znalazła się cała Eu- 

ropa, tyle ludów katolickich 
— 

tyle dusz wiernych... bolał tak, 

że opanowało Go przygnębienie, 
które Go trawiło gorzej niż fe- 

bryczna gorączka, na jaką zapa- 
dał kilkakrotnie w ciągu ostat- 

nich Ut życia. 

Wczorajsze telegramy donio- > 

sły, że stan Chorego budzi oba- i 

wy poważne, bo siły Jego żywot- J 
tie znikają, opadają szybko — a < 

na to w spóźnionym wieku pa- 

cyenta — niemasz już leku. Aleć 

spodziewano się jeszcze, że zdro- 

wa prosta silna natura Papieża— 
przetrzyma i to przesilenie, jak 

przetrzymała poprzednio, że mo- 
że podniesie się z łoża boleści — 

i będzie starał się jak tego serde- 
cznie pragnął przyczynić się, ile- 

by się dało do załagodzenia roz- 

szalałych w orgię walk burzę o- 

statniej—jak sądzą—wojny naro- 
dów... Może się łudził nadzieją, 
że jeszcze ujrzy świt błogosła- 

wiony Wieczystego Pokoju i 

wyrównania krzywd ?... 

Opatrzność w wyrokach swych 
niezbadanych zrządziła inaczej : 

otrzymał Pokój, ale w istocie rze- 

czy nawieczny; wieczyste odpo- 
cznienie, powołano cichego, skro- 

mnego pracownika winnicy 

Chrystusowej i słodkiego w do- 

brotliwości niewyczerpanej Pa- 

sterza Bożej Owczarni — do Pa- 

na,. któremu wiernie włodarzył— 

powołano go — tam gdzie otrzy- 
mał nagrodę służb swoich dłu- 

gich a pracowitych, a wyrówna- 
nie pełne onych krzywd, nad 

któremi tak był płakał na ziem- 
skim padole. Zmarł Papież Pius 

X. — Wieczyste Mu odpoczywa- 
nie! 

Pius - — Józef Melchior Sar- 
to — nazwisko rodzinne. — uro- 

dził się 2go czerwca 1&35 roku. 

w Riese, dyecezva Trevino, we 

Włoszech: pochodził z rodziny u- 

bogiej, ojciec jego był funkcyona- 

ryuszem pocztowym: nauki od- 

bywał w Castefranco Veneto 
— 

wcześnie poświęcił się stanowi 

kapłańskiemu, nauki duchowne 

pobierał w Padwie, gdzie go też 

wyświęcono w r. 1858. Przez pier- 

wszych lat dziesięć kapłaństwa 
był wikarym maleńkiej parafii w 

Tombolo, poczem został zamiano- 

wany zawiadowcą parafii w Sal- 

zano, gdzie się odznaczył sprę- 
żytością organizacyi i wielką do- 

broczynnością. W 1875 został ka- 

nonikiem katedralnym w Trevi- 

so, gdzie rozmaite sprawował 

funkcye, jako organizator kleru, 

dyrektor seminaryum duchowne- 

go i wikary generalny. Po zgonie 
biskupa Zanelli'ego — obrano go 
administratorem tej dyecezyi wi- 

karym kapitulnym. W r. 1884 zo- 

staje biskupem Mantuy, gdzie 

przez lat szereg pracował nad po- 
dniesieniem kleru, wykładając o- 
sobiście w tamtejszem semina- 

ryum dyecezyalnem. Na tajnym 
konsystorzu odbytym w czerwcu 

1893 r. Papież Leon XIII zamia- 

nował go Kardynałem Św. Rzym- 

skiego Kościoła, a w trzy dni pó- 

źniej na Konsystorzu Publicz- 

nym zamianował Go patryarchą- 

Arcybikupem Wenecyi, zatrzy- 

mując dlań zarazem tytuł i urząd 

apostolskiego administratora 

Mantuy. Na objęcie nowej swej 

archidyecezyalnej stolicy musiał 

Kardynał Sarto czekać przez 18 

miesięcy, a to z powodu kłopotów 
z rządem włoskim, który rościł 

sobie pretensye do zatwierdzenia 

godności kościelnych: walka to- 

czyła się polemiczna i zakończy- 
ła się pewnego rodzaju ustępstwa 
mi obopólnemi — z konieczności 

danej chwili i sytuacyi, a wów- 

czas upadła opozycya rządowa i 

nowomianowany patryarcha mógł 

objąć rządy archidyecezyi. W 

Wenecyi rządy Kardynała Sarto 

zapisały się zgłoskami złotemi. 

Niewrzuszona stanowczość i po- 

waga w zarządzaniu sprawami 
kościelnemi, niezachwiana Jego 

sprawiedliwość, bystre pojmowa- 
nie potrzeb archidyecezyi i umie- 

jętne ich załatwianie, niezrówua^ 

ny takt w stosunkach z władzami 

cywilnemi, w połączeniu z tros- 

kliwością o dobro zarówno ogółu 

jak i jednostek, i z dobroczynno- 
ścią. której dowody miewali naju- 
bożsi i najpokomiejsi niemal co- 

dziennie, zjednały mu szacunek 

powszechny i uwielbienie ze stro- 

ny tak jego podwładnych jak i ra- 

dykalnych i zwróciły na niego po- 
wszechną uwagę. Powszechnie 

mówiono o tem,. że król Wiktor 

Emanuel i królowa Helena, od- 

wiedziwszy patryarchę, wyrażali 
się o nim> ze czcią największą, 

którą mu też i później, gdy został 

Papieżem, królowa okazywała. 
Troskliwą tam otaczał opieką se- 
minaryum, w którem zaprowadził 
fakultet prawa kanonicznego. W 

roku 1898 zwołał pierwszy sy- 
nod dyecezyalny. Już wówczas 

gorliwie protegował śpiew grego- 

ryański i wielkim był opiekunem | 
Lorenza Perosi; prace społeczne,! 
a zwłaszcza organizowania ban- 
ków wiejskich znajdowały u nie- 

go wielkie poparcie ; występował 
natomiast energicznie przeciw 
szerzeniu pewnych doktryn i za- 

chowaniu się pewnych demo- 

kratów chrześcijańskich. 
Mięrzynarodowy Kongres Eu- 

charystyczny w r. 1897, stuletni 

jubileusz św. Gerarda Sagredo w 
r. 1900, poświęcenie kamienia 

węgielnego nowej dzwonnicy Św. 
Marka, były wydarzeniami, które 
na patryarchę i ludność jego 

szczególnie głębokie uczyniły 
wrażenie. 

Tymczasem umarł Papież Leon 

XIII, odbyło się kocklawe, a po 
kilku balotach Kardynał Giusep- 

pe Sarto został obrany Papieżem 
55 głosami z pomiędzy 60, dn. 4go 
sierpnia 190-S r. Xastpnej nie- 

dzieli, 9go sierpnia odbyła się je- 
go koronacya. 
W pierwszej swej encyklice no- 

wy Papież rozwinął swój pro- 

gram, oznajmiający, że jego has- 
łem będzie- „instaurare omnia in 

Christo". Temu programowi po- 
święcił odtąd całe swe rządy. 
Przedewszystkiem tedy starał sie 

nakłaniać wiernych do pobożno- 
ści i radził wszystkim (Dékr. św. 

Kongr. Konc. z 20 grudnia 1905) 
przystępować do Komunii Św., 

jak najczęściej, o ile możności co- 

dziennie, chorych dyspensował 
od postu, by mogli przyjmować 
Przen. Sakrament dwa razy w 

miesiącu, a nawet częściej (dekr. 
św. Kongr. Ryt. z 7 grudnia 
1906), a dekretem „Quam Singu- 
lari'' (15 sierpnia 1910) polecił, 

by nie odkładać zbyt długo do- 

puszczania dzieci do pierwszej 
Komunii św. 

Z ważniejszych zarządzeń Piu- 

sa X. wymieniamy tu pokrótce 

jeszcze następujące: 
W Stanach Zjednoczonych 

zniósł stan misyjny Kościoła. 

Zarządził w Motu Proprio z 

22 listopada 1903 zaprowadzenie 
w kościołach śpiewa gregoryań- 
skiego. 

-- 

W encyklice z 28 lipca 1906 za- 
lecił episkopatowi włoskiemu jak 
największą ostrożność w wyświę- 
caniu kapłanów. 
W encyklice ogłoszonej z oka- 

zyi jubileuszu Św. Grzegorza W., 

wykazał niebezpieczesńtwo pew- 
nych nowych metod teologicz- 

nych, a w r. 1907 polecił ogłosić 
dekret „Lamentabili" (zwany 

także Syllabusem Piusa X.). w 

którym wymienionych jest 65 

potępionych mylnych doktryn, 
tyczących się tłómaczenia Pisma 

Św., różnych dogmatów, sakra- 

mentów św. i prymatu Biskupa 
rzymskiego. Sławna zaś encykli- 
ka „Pascendi" z 8 września 1907 

skierowaną jest surowo przeciw 
tak zwanemu modernizmowi w 

filozofii, apologetyce, egzegezie, 
historyi, liturgii i dyscyplinie. 
W kilku innych encyklikach 

jeszcze powracał Pius X. do o- 

strzegania przeciw modernizmo- 
wi i zapobiegania jego szerzeniu. 

W* zamiarze kodyfikacyi prawa 
kanonicznego, Papież Pius X. d. 
19 marca 1904 utworzył specyal- 
ną kongregacyę kardynałów, któ- 
ra też później ogłosiła cały szereg 
zarządzeń. 
W krótkim tym przeglądzie 

nie można pominąć także wzmian 
ki o tem, że Papież Pius X. zapro- 
wadził różne reformy admini- 

stracyjne w kuryi rzymskiej, ce- 
lem robienia jak najwięcej o- 

szczędności i uproszczenia mnó- 
stwa formalności. 

W stosunkach z rządami róż- 

nych państw, wiele bolesnych 

przejść miał zmarły Papież, 
zwłaszcza w stosunkach z Fran- 

cyą, Portugalią, a po części także 

i Hiszpanią. 
Wedle znanej starożytnej prze- 

powiedni św. Malachiasza, go- 

dłem Papieża Piusa X. było: „0- 

gień płonący". Takim okazywał 

się zmarły Ojciec święty, wiern, 
obranemu programowi swych 
rządów: „instaurare omnia in 

Christo." 

Bolesną rzeczą jest, że jako 

gorliwy Aposioł Pokoju ku 

schyłkowi życia swojego musiał 

ujrzeć cała niemal Europę pogrą- 

żoną we wojnie i to też zgon je- 

go przyśpieszyło. Ostatnim urzę- 
dowym aktem jego było uroczy- 
ste zarządzenie modłów o pokój 
w całym Kościele katolickim na 

całym świecie, ogłoszone dnia 2 

sierpnia. 

„Precz z orężem!" 
O młodości zmarłej niedawno 

Berty von Suttnerowej„ słynnej 

entuzyastki idei pokojowej 
· au- 

torki głośnego dzieła p. t. „Die 

Waffen nieder!" („Precz z orę- 

żem!''), podaje Leopold Katscher 

szczegóły następujące: 
Berta von Suttnerowa spędzi- 

ła swoje dziecięctwo przeważnie 
w Bernie morawskiem, otoczona 

najczulszą opieką swojej wcześ- 

nie owdowiałej matki. Wychowa- 
niem małej Berty zajmowały się 

poza tem dwie nauczycielki; an- 

gielka i francuska, kładąc podwa- 

liny do jej późniejszych wiadomo- 
ści lingwistycznych.Obie musiały 
być z małej swojej uczennicy bar. 

dzo zadowolone, bo Berta uczyła 

się chętnie, prawie chciwie i cały 

czas Swój spędzała nad ulubione- 
mi książkami, w pogardzie mając 
lalki i inne zabawki. Z natury 

bardzo muzykalna, kształciła się 

i w tym kierunku pod dozorem 

wybitnych nauczycieli. Z dziew- 

czynkami, w równym z nią wieku 

będącemi, obcowała mało, a tylko 

kuzynkę swoją, Elwirę Tiefenba- 

cherównę, darzyła zawsze głębo- 
ką przyjaźnią. Obie dziewczynki 
— Elwira była córką uczonego i 

jeszcze bardziej żądną wiedzy, niż 

Berta — spędzały dni całe na wer- 

towaniu książek filozoficznych i 

wówczas to odezwała się w mło- 

dej Bercie żyłka literacka i skłon- 

ność do zastanawiania się nad 

problemami wszechludzkiemi. 

„W świat" weszła Berta w 

Wenecyi, która wtedy jeszcze na- 

leżała do Austryi i gdzie powsze- 
chnie podziwiano jej piękność i 

dowcip. W latach następnych po- 
dróżowała wiele po Włoszech, 

Francyi i Niemczech w towarzy- 
stwie brata i matki. Wcześnie 

bardzo zaręczyła się z Adolfem 

ks. Wittgensteinem, który był u- 

talentowanym tenorem i umarł w 

podróży do Ameryki, dokąd udał 

się, aby odbyć tournes artystycz- 
ne. Wiele lat przeszło, zanim za^ 

goiło się zranione tą śmiercią do 

głębi serce hrabianki. Wreszcie 

w roku 1876 oddała rękę o siedem 

lat od siebie młodszemu Arturo- 

wi von Suttnerowi. Było to mał- 

żeństwo wielce romantyczne, za- 

warte potajemnie, wbrew woli je- 
go rodziców i jej matki. Po ślu- 

bie udali się młodzi w podróż po- 
ślubną — w „ucieczkę poślubną", 
jak mówiła Berta, aż na Kau- 

kaz, gdzie dłuższy czas mieszka- 

li. Życie skąpo tylko wymierzało 
im środki materyalne, ale tern 

więcej dało im obrotności, zado- 

wolenia i energii. Baron Suttner 

musiał, zarabiać na utrzymanie, 
co przychodziło mu dosyć trudno 
bo nie przywykł do pracy zarob- 

kowej, w czem jednak dzielnie po- 

magała mu żona lekcyami języ- 
ków i muzyki. Żyli mniej niż 

skromnie. Berta sama zajmowała 

się kuchnią i domem, a jedyną ich 

rozrywką była pogawędka przy 
szumiącym samowarze i papie- 
rosach. Wreszcie postanowili oni 
spróbować szczęścia na niwie li- 

terackiej — i próba się powiodła. 
Pisma niemieckie coraz częściej 
podawały artykuły i powieści o- 

bojga małżonków, ukrywających 
się pod pseudonimem A. G. Le- 

rei, albo B. Oulot. Berta von 

Suttnerowa znalazła właściwą 

drogę swego życia. 
Jak powstało Chef d'oeuxre p. 

Suttnérowej „Precz z orężem"! 
Sama autorka opowiadała o 

tem na wieczorze literackim, u- 

rządzonym przez wiedeński Zwi|^ 

zek oświaty ludowej. Przed laty 

mniej więcej trzydziestu dowie-· 
dziaia się o działalności angiel- 

skiej „Peace and Arbitratione · 

Association", która propaguje 
myśl zniesienia barbarzyńskich 
woj^n a zastąpienia ich instytu-· 

cyą międzynarodowego sądu roz- 

jemczego. Założyciel i przewod- 
niczący Towarzystwa, Hudgson 
Pratt, przesłał baronowej Suttne- 

rowej statut i publikacyę Towa- 

rzystwa i nawiązał z nią kores· 

pondencyę. 
Pod wpływem tej koresponden· 

cyi powzięła baronowa Suttnero- 
wa myśl napisania noweli, której 
fabułą miało być pozyskanie na 

rzecz idei pokojowej młodej ko- 

biety, która straciła męża na po- 
lu bitwy. Z zamierzonej nowe! 

urosła jednak rzecz do powieść 
dwutomowej. Cały rok poświęci- 
ła autorka studyowaniu sprawoz- 
dań o wojnach austryacko - wło- 

skiej, austryacko - pruskiej i pru. 

sko - francuskiej; przejrzała do- 

kumenty To w. Czerwonego Krzy- 

ża, wspomnienia lekarzy, pamięt- 
niki dowódzców i a|>ta dyploma- 
tyczne. Zebrany materyał nadał 

jej dziełu ten moment grozy, ja- 
ki wyczuwa się w mistrzowskich 

opisach tej powieści. 
Żadne pismo nie chciało zamie- 
ścić tej powieści w .odcinku, mo- 

tywując odmowę tern, że zawar- 
te tam zarzuty przeciw militaryz- 
mowi mogłyby obudzić oburze- 
nie czytelników. Nawet księgarz 
drezdeński, Pierson, nie chciał 

wydać .książki o tak ..podburza- 
jącym" tytule i dopiero po dłuż- 

szych pertraktacyach zgodził się 
na wydanie dzieła, które nieba- 
wem zelektryzowało cala Euro- 

pę i doczekało się przekładów 
niemal na wszystkie języki. 

NORTH CHICAGO. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć u J. Zuber, 1315 Jackson 

NA GŁÓWNYM OBRAZKU: Papież błogosławiący we Watykanie. 

PO PRAWEJ STRONIE. U GÓRY: Miejsce urodzenia Piusa X. w Riesi we 

Miłosz ech. 

PO LEWEJ STRONIE U DOŁU: Matka Papieia Piusa X. 

PO PRAWEJ STRONIE, U DOŁU: Papież Pius Xprzechadzający się po o- 

grodach watykańskich. 


