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należy chwała! Za parę dni resztę i obszerniej
listownie.

W-na Pani K. Dąbrowska, Kobryó. O g ło s z e 
n ie p o d a je m y w N r. 4-ym . W c z e ś n ie j u c z y n ić
te g o n ie b y liśm y w s ta n ie , p o n ie w a ż lis t b y f
sp ó ź n io n y .
W. P. Józef Dilis, Wilno. Za życzenia złożone

nam i pismu naszem u serdecznie dziękujemy.
Z powodu przeoczenia nie wysłaliśm y Sz. Panu
pod Jego adresem ,,Jednoty“. Czynimy to
obecnie.
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Na w ydaw nictw o w płynęło w dalszym ciągu od:

1) p. Ludwika Rajcherta z Ł o d z i .......................zł 8.—
2) p. Stefana Kłosińskiego z Hrubieszowa . . .
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KSI ĄŻĘ ŻYWOTA.
„ Ja żyję i wy żyć będziecie“ !
Ew. Jana 1419.

Minęły Święta Wielkanocne. Świat chrześcijański obchodził uroczyście pamiątkę Zmar
twychwstania Zbawiciela swego, zwycięstwa dobra i miłości nad złem i nienawiścią, światła nad
ciemnością, życia nad śmiercią!
D la nas w Polsce mają te Święta Wielkanocne szczególny jakiś i przedziwny urokW dniach niewoli i rozdarcia narodu naszego były one dla nas radosnem świętem nadziei, krze~
piącej zwątlałe dusze i bolejące serca nasze. Ilekroć w ciągu tych długich lat niewoli dzwony
Wielkanocne zwiastowały światu wieść Zmartwychwstania Pańskiego , śpiewały one w polskiej
piersi pieśń podwójną — pieśń zwycięstwa życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad
ciemnością — i pieśń zmartwychwstania narodu, klóry żyć pragnął, żyć miał prawo i żyć był
powinien, jeżeli odwiecznemu prawu sprawiedliwości zadość się stać miało!
Zwąrtwychpowstały Pan nasz i Zbawiciel staje w tej chwili przed nami w całym maje
stacie zwycięstwa swego nad wrogiemi nam potęgami zła i śmierci. „ Ja żyję“ , mówi P an !
Ileż pociechy mieści się w tych słowach dla świata całego, dla kaz^ej udręczonej duszy, dla
każdego serca zbolałego!
Jezus żyje! Jest że to jednak prawdą? Niechaj dzieje świata same na to pytanie dadzą
nam odpowiedź. S ą one wymownym i niezbitym dowodem prawdy, że Jezus żyje. Tylko
żyjący Pan życia i śmierci mógł się stać dla miljonów wyznawców swoich i uczniów przewodni
kiem w życiu, pociechą w smutku i krzyżu, światłością wśród ciemności śmierci. Tylko Zmartwychpowstały i żyjący Pan mógł tchnąć w uczniów swoich, a przez nich W ludzkość całą,
nowe życie, nowego ducha, mógł ich odrodzić, do wielkich zadań i jeszcze większych przezna49
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czeń zdolnymi uczynić. Czyż mogła by ta garstka rybaków galilejskich, gdyby nie była pewną
istotnego i cielesnego zmartwychwstania boskiego Mistrza swego, i gdyby się opierała tylko na
chorobliwych przywidzeniach swoich, do tego stopnia się zmienić, aby w jednej chwili porzucić
lęk i trwogę i wstąpić w ciężki, znojny i twardy bój ze śwhtem na to, aby go pod nogi rzucić
Chrystusowe? Czyż możliwem jest przypuszczenie, że fa łsz rybaków galilejskich, zabobon ich
i złudzenie zmysłów matką hyły, z której się Kościół zrodził chrześcijański, ten Kościół, W któ
rym krew setek tysięcy męczenników wołała do stóp tronu Najwyższego chwałą i uwielbieniem
imienia Jezusowego, w którym miljony znalazły szczęście i pokój przez żywą wiarę i serdeczną
społeczność z wywyższonym Panem nieba i ziemi? I dziś ten Kościół stoi niewzruszony, choć tyle
jest niewiary i tyle ku niemu jest nienawiści, i stać będzie, a bramy piekielne go nie przemogą!
Jezus żyje! On żył i żyje po wszystkie wieki• Obraz jego, jaki nam Ewangelje kreślą,
obraz jego, tern jaśniejszy, im bardziej od ciemnego tła grzechu i niewiary odbija, głęboko jest
wszczepiony W dzieje ludzkości. I zawsze, gdy w dziejach tych nowy następuje okres, postęp
ludzkości związany jest z imieniem Jezusa i opiera się na tej mocy, która z niego i Ewangelji
jego wypływa. Kultura nasza cała, pomimo wielu je j zboczeń, duchem Chrystusa jest prze
niknięta. Wszystko prawdziwe życie wypływa tylko z niego i wraca do niego. Znane i słuszne
jest twierdzenie, że porównanie stosunków krojów kultury chrześcijańskiej z stosunkami krajów
pogańskich najlepiej przekonać może Wątpiącego o odradzającej i przezwyciężającej świat mocy
Ducha Chrystusowego, o tern, ja k potężnym jest dzisiaj wpływ Ewangelji Chrystusowej na całe
społeczne i prywatne życie narodów. Dlatego nie mamy zaiste powodów rozpaczać, Wątpić
i rąk załamywać, choćby się chwilowo zdawać mogło, że dzisiaj rzeczywiście * wpływ nauki
Chrystusa i Ewangelji jego ponad miarę jest zwalczany, a natomiast inne hasła i mniemane
a złudne prawdy zwyciężają, bo duch Chrysusa działa mimo to wszystko w świecie, a Ewangelja jego posiada moc onego kwasu> który, aczkolwiek zwolna, całe zaczynienie przekwasza!
Jezus żyje, Pan nasz i Odkupiciel i niesie nam ze sobą moce zmartwychwstania ze snu
śmierci duchowej, niesie nam wyzwolenie z niewoli i niedoli grzechu, której tak często niestety
my sami jesteśmy sprawcami! „ Ja żyję i wy żyć będziecie(<! Tak ongi mówił Jezus do uczniów
swoich. Oni słów tych wówczas zrozumieć nie byli w stanie. Zrozumieli je dopiero później,
gdy ju ż nie słowa, ale czyny do nich przemawiały. Jasne światło zmartwychwstania ich Mistrza
rozproszyło wszystkie one ciemne chmury, które się z krzyża Golgoty w ich sercach nagromadziły.
I oni żyć mają. Czują to już uczniowie Jezusa! Jego życie ma być i ich życiem. W tej
chwili poczynają oni patrzeć na krzUz zupełnie innemi oczami, ten znak kh ski staje się znakiem
zwycięstwa. Zycie zwyciężyło przecież śmierć. A gdy wreszcie słońce wzeszłe nad grobem
Jezusa stanęło dla nich na wysokości południa w dzień Pięćdziesiątnicy, wtedy uczniowie Jezusa
z własnego wiedzieć poczęli przeżycia, że Jezus żyje, bo żył On w nich, a oni w Nim !
W tej chwili zrodziła się też W nich ona zwyciężająca świat moc wiary, nowa się
W dziejach ludzkości rozpoczęła era . Uczniowie Pańscy stają się heroldami tej nowej ery
przez wiarę W Jezusa żyjącego i dzięki onej mocy żywotnej, którą wiara ta w nich sprawiła.
W mocy wiary swej wydają oni świadectwo o Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym
i świadectwo śwoje przeciwstawiają całemu światu niewiary i nienawiści. I świadectwo to zwyciężyło
świat dzięki mocy wiary świadczących, dzięki moralnej Wartości jego posłów, dzięki niewzruszonej
Wierności jego wyznawców. W mocy tej wiary może taki Paw eł Apostoł zawołać: „żyję już
nie ja , lecz żyje We mnie Chrystus 7 Ten zwyciężył istotnie w Chrystusie!
Takiego życia z Chrystusa i takiego zwycięstwa dostąpić możemy i my, gdy i my wierzyć
będziemy W Jezusa żyjącego i gdy w tej wierze w niego posiądziemy pewność wewnętrzną, że
i my z nim żyć mamy. Żyć mamy w nim i przezeń, w wierze w niego, który samego siebie
za nas wydał, przez Ducha jego, który w nas życie stwarza i ożywia! Albowiem prawda
chrześcijaństwa zawiera się nie w słowach, ale w objawieniu ducha i mocy! I dla tego w onych
Wielkich walkach duchowych, dzisiaj na świecie staczanych, w tern potykaniu się niewiary z wiarą,
bynajmniej nie jest obojętnem, jakie jest kazdego z nas w tej walce stanowisko? Nie wolno
tu mówić: beżemnie jednego obejdzie się tu zupełnie! Prawda, że liczba w walce tej nie
decyduje, i nie o to przedewszystkjem chodzi, po czyjej stronie stoją wielcy i możni tego świata,
lecz o to, w którym obozie najwięcej jest mocy wiary, moralnej siły i przekonania!
50
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Ono wewnętrzne przekonanie, oną wartość moralną W sobie rozwijać i w całej pełni j ą
wykształtować, to jest każdego z nas najświętszym obowiązkiem i zadaniem! Tego zadania
nikt za nas wypełnić nie może, musimy sami je wypełnić. A uczynić to możemy i uczynić
powinniśmy w mocy Tego, który do każdego z nas mówi: „ ja żyję — i ty żyć będziesz“ /
Błogosławiony, kto w odpowiedzi na te słowa Pańskie zawołać może: Jezus żyje —
i j a ż y j ę w n i m!
—
S —

CZŁOWIEK NIE JEST STWORZONY NA ŁZY I UŚMIECHY, ALE
DLA DOBRA BLIŹNICH SWOICH LUDZI.
A. M IC K IE W IC Z .

DO NASZYCH KONFIRMANDÓW.
W Niedzielę, dnia 18 b. m. dopełniony został
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Refor
mowanym piękny i wzruszający prostotą swoją
akt konfirmacji młodzieży naszego Zboru. Gro
madka młodych chrześcijan obojga płci skła
dała uroczyście publiczne wyznanie swej wiary,
ślubując jednocześnie Kościołowi i Głowie
Kościoła — Jezusowi Chrystusowi miłość, po
słuszeństwo i wierność do śmierci. Cały Zbór
w Kościele zgromadzony patrzał z miłością
i wzruszeniem na to grono młodzieży, otacza
jące wieńcem Stół Pański w Kościele, pragnąc
w nich widzieć w niedalekiej już przyszłości
szermierzy prawdy Ewangelji i sprawy Chrystu
sowej, bojowników za prawo i wolność sumie
nia w Ojczyźnie naszej ukochanej. Darzono ich
najlepszemi życzeniami i z niejednego serca
wznosiła się w dniu tym w górę gorąca mo
dlitwa do stóp Bożych, iżby On sam raczył
dzieciom swym błogosławić i dopomógł im do
spełnienia obietnic ich i przyrzeczeń.
Do tego zgodnego chóru życzeń dołącza i ,,Jednota“ swoje życzenia, wypowiadając takowe
słowami Apostoła Pawła Ś-go: „bądźcie stali,
niewzruszeni, zawsze obfitujący w sprawie Pań
skiej, wiedząc, że praca wasza nie jest daremna
w Panu!“
Stałość przekonań, wytrwałość w pracy i dą
żeniach nie tylko są oznaką tężyzny chara
kteru człowieka, ale wogóle są one nieodzo
wnym warunkiem wszelkiego postępu i wszel
kiego owocnego działania zarówno w dziedzinie
ducha i sprawach religijno-kościelnych, jak
i w ziemskich stosunkach, w pracy nad zabez
pieczeniem przyszłości, zdobyciem najlepszych
warunków bytu tak jednostki, jak i społe
czeństw całych. Ta tylko jednostka w walce
0 byt ostać się może, która wytrwale pomimo
przeszkód dąży do celu, i ta tylko ducha swego
wypaczyć sobie nie da, która w przekonaniach
swoich jest stała i wraz z chwilowym wiatrem
tych lub innych poglądów w różną się stronę
nie chwieje. Tak samo te tylko społeczeństwa
1 narody siły żywotne posiadają i pomimo
51

wszelkich usiłowań zniszczyć się nie dają, które
stale i niewzruszenie wierzą w moc swoją i po
słannictwo swoje i w gorzkiej, znojnej, ale
owocnej, pracy dążą do celu, jakim jest pomyśl
ność i szczęście Ojczyzny, kraju rodzinnego
i przyszłych pokoleń.
Takiej stałości przekonań religijnych i wy
znaniowych, takiej wytrwałości w dążeniu do
realizowania we własnej swej duszy i duszach
bliższego i dalszego otoczenia swego ideałów
Chrystusowych, wytrwałości w pracy wykształtowania swego osobistego ,,ja“ na obraz Chry
stusowy, życzymy serdecznie kochanym konfirmandom naszym.
Powołani są oni do tego przez swoją, dzisiaj
już faktyczną, przynależność do naszego dro
giego polskiego Kościoła ewangelicko-reformo
wanego, Nasz Kościół nie potrzebuje zaiste
wstydzić się przeszłości swojej, czy to z epoki
swego na polskiej ziemi rozkwitu w dobie naj
większej potęgi polityczno-mocarstwowej Oj
czyzny naszej, czy to w czasach późniejszego
swego upadku i walk ciężkich w dobie zmierz
chu Ojczyzny naszej i późniejszego jej poszar
pania i długiej niewoli. Jak w tej pierwszej
epoce Ojcowie nasi w wierze stali w pierwszych
szeregach tych, co dla narodu i kraju rodzin
nego ofiarną nieśli pracę ducha swego i serca
i niespożyte położyli zasługi w dorobku cywili
zacyjnym i trwałe kładli zręby pod kulturę na
rodu, tak i później nie brakło nigdy ewangelików-polaków, specjalnie reformowanych, w sze
regach tych, co klęski od narodu odwracać
chcieli, dla dobra narodu pracowali i za wol
ność narodu krew przelewali! Praca ducha
i serca, znój i krew naszych ojców i dziadów
zdobyły Kościołowi naszemu prawo obywatel
stwa na polskiej naszej ziemi, i sprawiły to, że
ten Kościół nasz spełnił w Ojczyźnie naszej
misję swoją, przez Opatrzność mu wytkniętą,
nie sprzeniewierzył się ideałom swoim i ha
słom, i dzisiaj je niesplamione i niezmienione na
sztandarze swym ma wypisane!
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To dziedzictwo ojców naszych i dziadów
objęliśmy po nich my, i obejmują dzisiaj konfirmandzi nasi. Gdybyśmy jednak tylko z prze
szłości naszej i zasług ojców naszych prawo do
bytu swego czerpali, gdybyśmy po za tą prze
szłością nic dzisiaj nie mieli i nic z siebie nie
przedstawiali, bylibyśmy zaiste jako ten ban
krut, który resztek mienia swego dojada, ale
sam żadnego nie dorabia, i jak on bylibyśmy
skazani na zagładę. Wszelako na szczęście tak
nie jest, a przynajmniej być nie powinno! My
sami często nie jesteśmy świadomi tego, jak
wielkie skarby duchowe posiada w sobie taka
społeczność kościelna, jak nasza! Czem w prze
szłości był Kościół nasz na ziemi polskiej, tern
jest i może być i dzisiaj. Trzeba tylko, aby
członkowie Kościoła tego, a więc i konfirmandzi nasi, wyraźnie to sobie uświadomili, no
i w świadomości tej rąk bezczynnie nie składali,
lecz jęli się pracy szczerej, pracy wytrwałej
w kierunku pogłębienia w sobie życia religij
nego i przejęcia się duchem Ewangelji Chry

Nr 4

stusowej, aby światło tego żywota i ducha pro
mieniowało z nas naokół i rzucało blaski swe
tam, gdzie ciemność nieświadomości, zabobonu
i niewiary zalega w sercach i umysłach. Kościoł
polski ewangelicki istnieje i żyje w nas, aby
więc spełniać on mógł i nadal misję swoją i po
słannictwo na wolnej polskiej ziemi, winniśmy
my być żywymi kamieniami tej budowli, która
się zwie Kościołem, winniśmy jako polscy
ewangelicy calem sercem przyznawać się do
tego i ze wszystkich sił popierać to, co naród
cały podnosi, uszlachetnia, oświeca, w walce
i znoju uświęca i ludem go czyni Bożym! Rzecz
prosta, żc takie przyznawanie się do tego i po
pieranie tego nie w słowach się wyraża i nie
przez słowa czyni, lecz pracą szczerą, pracą
może całego żywota, pracą wymagającą zapar
cia się siebie i zapomnienia o sobie, ale taka
praca, dla Pana i chwały Jego, dla dobra braci
wszystkiej podjęta nie jest i nie może być da
remna!
-S —

MROKI POD ŚWIECZNIKIEM.
Jednym z bardzo smutnych objawów obniżenia
się poziomu życia duchowego jest niski pod
względem umysłowym i moralnym ooziom publi
cystyki naszej. Tak zwani publicyści nie uczą się
sami i dlatego ich nauki przypominają owo przy
słowie ludowe, w którem ,,wiódł ślepy kulawego
i dobrze im się działo“. Przytoczymy jeden przy
kład, który starczy za tysiąc. W organie niebo
szczyków, ,,Kurjerze Warszawskim“, po ,kart
kach ulotnych“ pojawiło się jakieś kopcące świa
tło, i pod to światło trzyma pan Adam Grzymała-Siedlecki różne rzeczy i sprawy, które nie
mogą być oczywiście objaśnione, ale co najwy
żej zakopcone. Uderza w tych artykulikach, pi
sanych ad usum rodzimego obskurantyzmu, tania
demagogja odgórna, kiepski frazes, tartulfowe
załamanie rąk i odpowiednie wywracanie oczu.
Niema w nich natomiast pierwastka pedagogicz
nego w prawdziwem znaczeniu słowa.
W numerze 93 ,,Kurjera Warszawskiego“ z 2
kwietnia p. Adam Grzymała-Siedlecki zastana
wia się nad bardzo smutnym faktem zabójstwa,
dokonanego przed paru tygodniami w Bydgo
szczy. Zabity został Stanisław Leitgeber przez
czternastoletniego brata swego Przemysława,
a pomagał mu szesnastoletni Feliks Rysiewski.
Chodziło o zdobycie pieniędzy. Czternastoletni
Przemysław Leitgeber chciał koniecznie posiąść
motocykl, a jego wspólnik, szesnastoletni Rysiewski potrzebował pieniędzy na rozpustę. Jest
to wstrząsające i pobudza do zastanawiania się
nad środkami uzdrowienia naszego życia oby
czajowego. Ale niemniej od tego faktu niepoko
jącą jest publicystyka kurjerkowa, która musi
ogłupiać ludzi bezkrytycznych.
,,Mordercy wykryci — powiada pan Adam
Grzymała-Siedlecki — teraz pozostaje tylko
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odszukać wspólników. Spólnik ten nawet nie
ukrywa się: moralność czasów i społeczeństwa,
które wychowywały Przemysława Leitgebera
i Feliksa Rysiewskiego. Przemysław Leitgeber
zabija brata. Czy dziś znane jest uczucie brater
stwa? Jeśli jest znane, to cud chyba. Brater
stwo toć przecie funkcja więzi rodzinej. Co się
dziś stało z rodziną? Dziś dziecko co chwila
słyszy o rozwodach, rozejściach się. Ojciec ma
inną żonę, matka innego męża. ,,Żona tatusiowa,
mąż mamusi“, to są już nowe a zwyczajowe na
bytki terminologji rodzinnej dziecka. ,,Mój exojciec, moja ex-matka“ — oto jest zabarwienie
uczuciowe, w którem żyje stosunek dzieci do
rodziców. W tym składze wyobrażeń niema już
miejsca na braterstwo. Zanika rodzinność,
zniknąć musiało braterstwo“.
Prawda, jakie to jest proste? żeby się ludzie
nie rozwodzili, to Przemysław Leitgeber nie był
by zamordował brata, a pan Grzymała-Siedlecki
nie byłby musiał załamywać rąk. W jego wywo
dach uderza powtarzające się słowo ,.dziś“. Oto
jego dalsze słowa: „Szesnastoletni Feliks Rysiewski ma już metresę. Jeszcze dziecko, a żyje
już w rozpuście. Co dzisiaj widzi dziecko? Co
słyszy? Czem dzisiaj dla oczu dziecka jest daw
ny ideał każdego z nas, świętość domowa: ma
tka?“.
I dalej w tym guście. Tania łezka nad zepsu
ciem, że oto jeszcze dziecko, a już żyje w roz
puście, zastrzeżonej dla dorosłych. Wyrzekania
starych ludzi na złe czasy i przepominanie
„dawnych dobrych czasów“. Była dawniej świę
tość domowa, była cnota, wszystko było dobre,
a dzisiaj jest wszystko złe i dlatego chłopiec mor
duje brata.
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Zgadzamy się, że czasy nasze są złe i wyma dzież sześciu mnichów, księży, którzy zapomocą
gają naprawy, ale nie zgadzamy się z lichutką sztuk magicznych chcieli zgładzić Urbana VIII,
publicystyką, która powtarza aż do znudzenia, spodziewając się, że po nim wstąpi na tron pa
że to właśnie dzisiaj tak jest i że dawniej było pieski kardynał Centino. Biskup Giacinto obie
lepiej. Niema braterstwa — powiada pan Sie cał owym zakonnikom, z których trzech było
dlecki. Ależ jest, panie Grzymało, braterstwo Franciszkanów, a trzech Augustjanów, że jeżeli
ducha, braterstwo w Bogu, w miłości bliźniego jego stryj zostanie papieżem, zamianuje ich
w ukochaniu ideału. Ludzie łączą się związkami wszystkich kardynałami. Byli oni przekonani, że
ducha, modlą się razem, śpiewają Bogu na chwałę jeżeli się włoży na rożen figurkę, podobną do
a policja rozpędza ich, a państwo nie daje uzna osoby, którą się chce zgładzić, i przy ogniu tak
nia temu braterstwu w Bogu. Kościół Narodo obraca, że powoli się spali, to, i człowiek, któ
wy, baptyści, metodyści, wydarzenia w Wielko- rego figurka ma przedstawiać, zginie powolną
polsce i w Małopolsce, że wymienimy tylko Odo śmiercią. Aby magiczną tę sztukę wypróbować,
lanów i Jastkowice, to ma swoją wymowę. Kle zrobili spiskowi figurkę, podobną do pewnej zna
rykalizm nie chce innego braterstwa duchowego, nej im kobiety i zniszczyli ją w powyższy spo
prócz swojego jedynozbawczego i to są rzeczy,: sób, podczas, gdy jeden z nich żałobną mszę od
na które należałoby także spojrzeć ,,pod świa-J prawiał. Zdarzyło się, że owa kobieta rzeczy
tło“, bo to jest deptanie konstytucji i podrywanie] wiście umarła. Wtedy ci duchowni magicy zro
moralności i praworządności. Dzisiejsze czasy bili posążek papieża Barberiniego i zaczęli go
są złe, ale nietylko dlatego, że ludzie się rozwo~f| [znowu powoli palić... Ostatecznie jeden z nich
dzą. Pan Grzymała przesadza zresztą okropnie,! zdradził resztę kandydatów do kapeluszy kar
gdy powiada, że dlatego ginie braterstwo. Ro-1 dynalskich i sprawa skończyła się na szafocie.
dzice zabójców nie rozwiedli się przecie, a obajjj Wyrok był surowy za taką magję, bo jak po
chopcy, jeśli chodzili do szkoły, to musieli cof wiada Chłędowski na tsr. 121: „Papież wieniedziela chodzić do kościoła. Więc jakże to] [rzył w wpływ gwiazd na c7łowieka, zajmował
się astrologją i cały porządek swego codziennego
można dochodzić do takich wniosków?
Pan publicysta powinien czytywać nietylko1 życia stosował do gwiaździarskich kombinacji.
„Kurjera“, a wtedy dowiedziałby się, że ,,dziś“| To mu jednak nie przeszkadzało wydawać ostre
nie jest znowu tak dalece gorszem od „wczoraj“. zakazy przeciw astrologom“. Nie przeszkadzało
Niech weźmie do ręki Kazimierza Chłędowskie- |inu także preśladować wielkiego uczonego Gali
go „Rzym, ludzie baroku“ i niech sobie prze-] leusza.
czyta między innemi to, co jest na stronicy 22:
Na owo żałosne załamywanie rąk taniuchnej
„Straszną plamą na siedemnastym wieku było! |i płytkiej publicystyki, że dzisiaj jest tak źle na
rozwielmożnienie się trucicielstwa. Żony truły! świecie, możemy tedy wskazać, że wczoraj nie
mężów, dzieci ojców, młodsi bracia starszych, abyf |było lepiej. Niech sobie pan Siedlecki przeczyta
po nich dziedziczyć, a nie było człowieka naj coś o wiekach średnich u Szujskiego, jak to
wyższem stanowisku, któryby każdej chwili niel „krewni więżą się i prześladują, kłócą o spadki
obawiał się podstępnego zamachu na swoje ży-jj [po rodzicach“: rzadko który syn lub pupil docie. Urban VIII uciekał do Castel Gandolfol iczeka śmierci ojca lub opiekuna, aby się nie zry
przed trucicielami, kardynał Richelieu nie spo wać na przyszłą część swoją... Gwałty, rozboje
żył żadnej potrawy, dopóki jej nie dał skoszto i zabójstwa są rzeczą zwyczajną, otrucia grasują
wać swym ulubionym kotom, które jako naj gwałtownie w wieku trzynastym... Pijaństwo,
większe smakosze pomiędzy domowemi zwie kosterstwo, rozpusta... Zbrodnie kazirodztwa,
rzętami, nie tkną się żadnego podejrzanego jadła. świętokradztwa...“ (Szujski, Dzieje Polski, I
Trucicielstwo zaprowadzili już Borgie do Włoch § 99). Dla uzupełnienia obrazu, że podobnie było
na szerokie rozmiary...“
na całym „chrześcijańskim“ świecie, mógłby pan
A więc w czasach reakcji i prawowierności Siedlecki zajrzeć do Ptaśnika (Kultura wieków
katolickiej i to na ziemi włoskej, w Rzymie, sie średnich) i przeczytać sobie kilka rozdziałów.
dzibie papieża i gdzieindziej, gdzie ludzie się O odrodzeniu i jego moralności dowie się z pier
nie rozwodzili, ,,,żony truły mężów, dzieci ojców, wszego lepszego podręcznika historji, a o cza
młodsi bracia starszych, aby po nich dziedzi sach saskich i stanisławowskich u nas doczyta
czyć...“ Mamy tu więc dosłownie motyw czterna się w pamiętnikach Moszczeńskiego, Karpiń
stoletniego mordercy z Bydgoszczy, aby pan skiego, Kołłątaja, Niemcewicza i wielu innych.
Grzymała widział jasno, że nietylko dziś i nie U Karpińskiego doczyta się np. takich rzeczy:
tylko u nas jest źle. Jest gdzieś źródło zatrute „życie króla rozpustne zepsuło Warszawę i osła
i całe wieki zeń piją, niestety!
biło śluby małżeńskie, a piękniejsze kobiety
Ale może tak się działo śród ludzi niepoboż- w mieście dawały sobie tony większe, niżeli na
nych, nie szanujących religji i Kościoła? Jeśli leżało, bo każda z nich wspomniawszy, że była
takie pytanie powstanie w głowie publicysty, czasem królową, chciała potem zawsze wieloniech sobie przeczyta w tej samej książce Chłę- władnie rozkazywać... Rozpusta miasta Warsza
dowskiego stronicę 170: „Na wiosnę 1634 odkry wy do tego stopnia przyszła, że w mieście tern
to spisek, uknowany przeciw papieżowi, do któ (śmiało powiedzieć można) 10 razy więcej roz
rego należał synowiec kardynała d‘Ascoli, biskup wodów było, niż w Polsce i Litwie całej. Nawet
Giacinto Centino, zarządca domu kardynała, tu już w zwyczaj między możniejszymi przy pisa
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dziwości w życiu, zasada obłudy każe im kłamać
Niema uznania dla bezwyznaniowców, bo trzeba
mieć religję i to możliwie panującą, choćby tyl
ko na oko, chociaż już stary Kant powiedział, że
wiara nakazana jest potwornością. Gdy ludzie
prawi, nie chcący kłamać Bogu i swemu sumie
niu, domagają się ślubów cywilnych, kler pod
nosi wielki krzyk, że od takiego uczciwego postawienia sprawy runie cały świat. Jest w tem
nieszczerość i nieprawda, bo żaden wierzący nie
będzie wszak zmuszany do omijania kościoła
i niema takiej siły, któraby mu nakazała rozer
wanie małżeństwa, jeśli on uważa je za nierozer
walne. A tu się chce, aby po!ic:ant czuwał nad
tem, nad czem czuwać może jedynie sumienie.
Przeciwko bladze takiej powierzchownej „pu
blicystyki“ musimy protestować w imię boskiej
prawdy i w imię zdrowia moralnego. Czasy na
sze są bardzo złe, upadkowe, zdemoralizowane,
naprawa jest konieczna, jeśli cała nasza kultura
nie ma się zawalić, ale czasy nasze nie są gor
sze od czasów dawnych, dziś nie jest gorszem od
wczoraj i onegdaj. Pół prawdy to całe kłamstwo.
Trzeba szukać przyczyn głębiei, niż w kabare
tach i w krótkich sukienkach damskich. Trzeba
zadać sobie szereg pytań: Dlaczego istnieją ka
barety? Dlaczego w tych kabaretach panuje de
moralizacja? Od kiedy wywalczyły sobie prawo
krzewienia brzydoty? Jak to się stało, że Ko
ściół panujący od tysiąca lat w Polsce, okazał
się takim bezsilnym we władaniu sercami, iż
ciągle apelować musi do ramienia świeckiego?
Czy istniały czasy lepsze od dzisiejszych? Jeśli
tak, to dzięki czemu?
Na takie pytania znalazłaby się odpowiedź
w ewangelji Chrystusowej. Ci, którzy uwierzyli
i dzisiaj wierzą, nie mordują braci, nie chodzą do
kabaretów, ale służą Bogu w duchu i w praw
dzie. Trzeba, aby dusze odpowiedziały na wo
łanie Chrystusa, który każe odmienić serca i su
mienia do gruntu. Czy wie pan Siedlecki, co po
wiedział Augustyn? Oto ni mniej, ni więcej:
,,Ama et fac. quod vis*. Kochaj Boga i czyń co
chcesz. To znaczy, że gdy ktoś kocha Boga, to
wola jego jest tak poświęcona, że już może być
wolna, a nie skorzysta z wolności, aby czyniła
zło. Do źródła tedy z powrotem! Do Chrystusa
i jego ewangelji!
Tłumaczenie czytelnikom, że chłopiec zabił
brata dlatego, że się ludzie rozwodzą, że panie
noszą krótkie suknie i że istnieją kabarety, jest
dowodem płycizny duchowej i krzewieniem
ciemnoty przy pozorach mądrości.

niu ślubnych intercyz weszło, ażeby się, któraby
strona rozwodzić chciała, to drugiej pewną sumę
płacić obowiązana była“. (Karpiński, Pamiętniki,
Warszawa 1898). Ciekawa jest uwaga Karpiń
skiego, że ,,mimo tych wad królewskich, miał on
jednak (jak w tym wieku zepsutym rzadko) naj
mocniejszą religją...“ Podobną uwagę robi Szuj
ski do wieków średnich...: ,,były zbrodnie, świę
tokradztwa, kazirodztwa, ale niedowiarstwa nie
znajdziesz. Wiara była w głębi duszy szalonego
Rogatki tak dobrze, jak w duszy świątobliwej
Kunegundy“. To znaczy, że zbrodniarze i wyu
zdańcy byli bardzo religijni. Tak się tedy rozu
miało i jeszcze dziś rozumie religję.
W połowie wieku XIX było tak samo i to
w stolicy chrześcijaństwa i państwa kościelnego
w Rzymie. Zachowuje się nie moralność, ale po
zory moralności. ,,Mając w otoczeniu swem, czy
w rodzinie, piękną kobietę usłużną, można z naj
gorszego położenia wyjść białym, jak śnieg...
Córka prowadzi się przyzwoicie, ponieważ nie
jest jeszcze zamężna; skoro tylko złapie męża,
będzie inaczej: któż — bo by się dziwił, że zao
patruje się w stroje i wspomaga męża? Liczne
stada żyją w ten sposób z piękności żon: mąż
zamyka oczy i niekiedy otwiera je, lecz poto
tylko, aby lepiej nabić sobie kieszeń. Wstyd nie
krępuje ich wcale; tyle jest biedy w mezzo ceło
(stanie średnim), a w dodatku, gdy przyjdą dzie
ci, mąż jest w tak opłakanym stanie, iż bez urazy
godzić się może na bogatego opiekuna“. (Adolf
Hipolit Taine, Podróż po Włoszech, tom I. Tłu
maczenie Sygietyńskiego, Warszawa 1908 str.
338 — 340).
Tak wygląda rzeczywistość, której potwier
dzenie znalazłby pan Siedlecki jeszcze i w pa
miętniku Dra Stanisława Morawskiego. Kilka lat
młodości mojej w Wilnie (1818 — 1825) War
szawa 1924. Rozputa i rozpasanie z zachowywa
niem pozorów albo nawet bez zachowywania.
Wobec tego lament na złe czasy ,,dzisiejsze“
jest zwyczajną blagą gazeciarską, skwapliwem
wykorzystaniem tematu, aby wypełnić rubrykę.
Jakież płyciutkie i tanie są takie westchnienia
publicysty: „Wartość życia ludzkiego zbankru
towała już na wojnie. Po wojnie zbankrutowała
wartość duszy ludzkiej. Czy dziś. przy dzieciach
mówi się o Bogu, o moralności, o cnotach, zasa
dach?“ — Dlaczego to pan Siedlecki rezerwuje
te rozmowy dla dzieci wyłącznie? Przecież do
rośli rozmawiają między sobą także nieko
niecznie o rzeczach świętych i pięknych.
Obłuda została podniesiona do znaczenia za
sady. Gdy ludzie miłujący prawdę, chcą praw

P. Hulka-Laskowski.

WOŁASZ BOGA: ON CZĘSTO SCHODZI POKRYJOMU
I PUKA DO DRZWI TWOICH, ALEŚ RZADKO W DOMU.
M IC K IE W IC Z .
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IDEJE SPOŁECZNE STANISŁAWA WITKIEWICZA.
Witkiewicz teoretykiem społecznym i poli
tycznym nie był; nie pisał traktatów naukowych,
będących wyrazem takej czy innej, wyznawanej
przezeń teorji, nie był też we właściwem tego
słowa znaczeniu pisarzem społecznym i politycz
nym. A jednak przez pisma jego od początku do
końca przewija się nić tych zagadnień, choć nie
był Witkiewicz wyznawcą jakiejkolwiek doktry
ny w tym względzie. Stanowisko jego społeczne
ogólnie charakteryzuje się w tych słowach, pisa
nych już w późniejszym okresie życia do syna:
„Ja nie namawiam nikogo do pogodzenia się
z dzisiejszym społecznym ustrojem, z dzisiej
szym przeciętnym typem ludzkim, ja tylko chcę,
żeby w każdym było społeczne czucie i żeby ro
zumiał społeczne ideje, których wcielenie
w życie leży daleko przed nami“. Sprowadza się
tu wszystko do samego instynktu społecznego,
który posiada wartość zasadniczą. Otóż Witkie
wicz sam był naturą głęboko społeczną i, jako
taki, w pismach swoich zdobywał się na głębie
w poruszaniu zagadnień powyższych. Dodać tu
mcżna jeszcze: w okresie wcześniejszym życia,
w młodości, i później w Warszawie, Witkiewicza
głównie interesowała sztuka i zagadnienia z nią
związane. Dopiero w Zakopanem, gdy zetknął się
bezpośrednio z życiem tamtego ludu i z kulturą
podhalańską, a nadto przejął się ideą stylu za
kopiańskiego w ogólno-polskiem znaczeniu,
wtedy w pismach jego kwestje społeczne zna
lazły wyraz już samodzielny. I tak: kiedy przy
stępował do ponownego wydania Na przełączy,
opatrzył ją obszernym wstępem pt. Po latach
(o czem donosił w liście synowi 24 paźd. 1925 r.: —
Ja skończyłem dodatek do Przełęczy, która już
jest w druku, teraz będę przepisywać), w którym
wstępie zwrócił uwagę przedewszystkiem na za
gadnienia społeczne, a zwłaszcza na kwestję lu
du, od czego i my zaczniemy, co pozwoli nam
przejść następnie do zagadnień dalszych.
Lud tkwi w materjaliźmie i egoizmie swoim
stanowym, czuje się warstwą odrębną, przeciw
stawiającą się innym. Nie przychodzi tu z pomo
cą religja, kióra przestała być czynnikiem od
radzającym ducha ludu. Nie stoi tu Witkiewicz
na stanowisku antireligijnem: przeciwnie twier
dzi z całym naciskiem, że chrześcijanizm w istotnem tego słowa znaczeniu odegrałby potężną ro
lę wychowawczą śród ludu. Ale istotą chrześci
jaństwa jest „bezinteresowne, bezwzględne od
danie się na rzecz bliźniego“, jest nią „duch
ofiary i duch poświęcenia się, który jedynie jest
w stanie ludzką duszę wyrwać z ciasnego, gra
niczącego z bytem zwierzęcym istnienia“. Tak po
jęta religja byłaby potężną dźwignią ducha ludz
kiego na wyżyny podczas gdy obecnie „religja
jest za oportunistyczna, zawiera zadużo kompro
misów z egoistycznemi sprawami życia jedno
stek, zanadto poddaje się współczesnemu ustro
jowi państwa i społeczeństwa, zamało patrzy
w przyszłość, w której jedynie może być urze
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czywistnione to, co jako idea znane jest od ty
sięcy lat“. (Po latach). Religja, którąby ożywiał
wielki duch czystego chrześcijaństwa, miałaby
w sobie bunt i protest społeczny, i płynęłaby
z niej masa uczuć bezpośrednio twórczych w ży
ciu zbiorowem ludzkiem, bowiem religja taka by
łaby czystą miłością życia. Dziś atoli religja mi
łością nie jest i nie odgrywa też pożądanej roli
w życiu.
Aby ocenić wartość istotną ludu, należy doń
zstąpić, obcować z nim bezpośrednio i zżyć się
w poszanowaniu wzajemnem. Wtedy stanie się
faktem aż nadto widocznym istotna tożsamość
duchowa ludu z resztą społeczeństwa. Pisze tu
Witkiewicz: „Dusza czowieka z ludu iest w grun
cie identycznie taka sama, jak dusza człowieka
z arystokracji lub mieszczaństwa, o ile ono jest
tego samego rasowego pochodzenia. Wszyscy ży
jemy pod przemocą i przewagą wielkich wyma
gań życia, wobec których różnice warstw, a na
wet indywidualności najwybitniejszych jedno
stek są czemś stosunkowo nieznacznem. Czło
wiek z ludu oddany jest na pastwę tych samycn
pragnień i namiętności, tych samych nadziei
i zwątpień, na pastwę tych samych niemiłosier
nych praw bytu, co ludzie innych warstw społecz
nych. Różni się on pojęciami, nie różni się uczu
ciami“. (Po latach str. 43).
A zatem uświadomienie ludu i jego faktyczna
emancypacja dokonać się winna tylko na plat
formie podniesienia duszy i nie może przyjść ani
od strony partyj politycznych, ani tern bardziej
od wyższych klas społecznych. Tutaj właśnie
kładzie Witkiewicz nacisk główny na stronę mo
ralną zagadnienia, stojąc na stanowisku Ksiąg
Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego, że byt i roz
wój narodów zależą od jego moralności społecz
nej. Stan dusz na szczeblu wyższym społecznego

życia stanowi nieprzebytą zaporę, dzięki której
klasy wyższe nie mogą wpływać dodatnio na roz
wój ludu, różniąc się odeń tylko bogactwem
i zbytkiem, wyrafinowaniem form obyczajowych,
pojęcami umysłowemi, ale nie różniąc się jako
ścią uczuć, pożądań i pragnień. Tymczasem
w przekonaniu Witkiewicza rozwój społeczny
osiąga się jedynie drogą kształcenia uczuć jakoż
„najwznioślejsze zasady, którym nie odpowia
dają równie wzniosłe uczucia są tylko martwemi formułkami“.
A zatem jeszcze raz: dusze należy podnieść
na wyższy poziom etyczny i stamtąd dopiero po
dawać rękę ludowi. Dziś od ludu odrywają się
jednostki najsprytniejsze i najlichsze i te prze
chodzą na wyższy szczebel życia. Witkiewicz
z całym naciskiem piętnuje faryzeizm społeczny
i brak miłości chrześcijańskiej w życiu współczesnem, wykazuje cały rozdźwięk pomiędzy
hasłami głoszonemi w teorji, a rzeczywisto
ścią. Dziś „cały splot czynów, o których nie mó
wi się z godnością, czynów, prowadzących do
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człowieczeństwo, świadome swoich celów, wzno
siło się na szczyty istnienia, podczas gdy obec
nie zatraca się człowieka poprzez zbrodniczy
ustrój społeczny i egoizm władzy. Tu już Wit
kiewicz wybucha protestem i buntem przeciw
nienawiści społecznej, jako normie przeciętnej
życia, przeciwko krzywdom i nędzy mas, prze
ciw głodowi rzesz pracujących i gruźlicy, na któ
rą skazuje się młode pokolenia w Polsce. Każdy
człowiek ma prawo do życia, w którem byłaby
radość istnienia, ma prawo do swobody i pracy
twórczej, a niewola każdego poniża i upadla.
Życia nie wolno obostrzać postem i zawsze bę
dzie zbrodnią ustrój społeczny taki, który za
pewni jednym maximum używania, a drugich
skarżę na głód i nędzę. Wszyscy mają być równi
wobec życia i muszą mieć zapewnioną możność
egzystencji swobodnej i radosnej. Ale do tego
potrzebną jest wielka Przemiana życia. Dopiero
po niej przyszłaby upragniona Epoka Spoczynku
w dziejach ludzkich, ale do tego potrzebny jest
nowy człowiek.
Że w powiedzianem dotychczas zawiera się
radykalizm społeczny, wątpliwości nie ulega.
Z ideologji tej wynika bezwzględna konieczność
przebudowy obecnego ustroju społecznego z wy
kluczeniem przywilejów, pozatem fakt zrównania
społecznego mas oraz indywidualizacji w syste
mie wychowania, które dziś urabia miernoty
ludzkie według raz przyjętego szablonu, jaki jest
potrzebny dla dzisiejszego państwa i współczes
nej władzy. Życie ma być niwą urodzajną, na
której mogłyby kwitnąć szczęśliwe i wolne istnie
nia ludzkie. Dalekim ideałem stosunków jest dla
Witkiewicza ogólna harmonja społeczna i życz
liwość wzajemna ludzka, a treść nadawałaby ży
ciu wyższa kultura duchowa człowieka.
Harmonja, uspołecznienie, etyka, podnie
sienie duszy, swoboda, równość wobec życia —
to są poszczególne etapy myśli społecznej Wit
kiewicza. Przy radykalizmie społecznym obowią
zuje tu najwyższe podniesienie duszy, wypeł
nionej miłością. Do tego potrzebne jest samowy
chowanie się przez opanowywanie w sobie in
stynktów człowieka pierwotnego i wyrabianie
w sobie poczucia odpowiedzialności i ,,społecz
nego czucia“. Jakoż dopiero teraz powie Witkie
wicz o człowieku, który stałby na takiej wyży
nie, że ,,nie potrzebuje on ani przymusu prawa,
ani przymusu obowiązku. Jego natura dokonała
całkowitej ewolucji, wyrzuciła z siebie wszyst
kie kolce i łykowatą miazgę i stała się rośliną,
dającą tylko kwiaty i owoce, pożyteczną, pię
kną i miłą i nadzwyczaj przytem indywidualną“.
(Myśli).
Ale z tego wynika myśl następna, że ,,nędza
ludzkich stosunków nie zmieni się, dopóki ludzie
nie zaczną myśleć naprawdę o swoich duszach.
Ale o tern myślą tak mało i tak rzadko. Wszyscy
hodują w sobie węże nienawiści, zazdrości i upo
dlenia“. (Po latach).
(d. c. n.)
Kazimierz Kosiński.

fortuny i znaczenia, ukazuje się ludowi jako zwy
kły, normalny bieg życia, jako zwykły, koniecz
ny środek wybijania się na wierzch. Tu właśnie
leży zła strona oddziaływania klas wyższych na
życie ludu. Normalny bieg życia, normalne jego
warunki, do pogodzenia się z któremi nawołują
ludzie trzeźwi, to do dziś straszna plątanina kil
ku wzniosłych pojęć i mnóstwa najróżniejszych
niskich instynktów, między któremi równowagę
utrzymuje policja, nie etyka“. (Po latach str. 59).
A jednak uznanie ludu za czynnik nader waż
ki, a może nawet rozstrzygający w kwestji bytu
narodu stało się dziś zasadą aktualną. Nie ulega
też wątpliwości, że rozwój ludu jest niepowstrzy
many. Przypomina tu Witkiewicz Kołłątaja
z listów Anonima do Małachowskiego, twierdząc,
że społeczeństwo rozumne, raz pojąwszy tę
prawdę, jako, że lud stał się czynnikiem spo
łecznie ważkim, przyłożyłoby wszelkich starań
do podniesienia go na poziom wyższy etycznie,
nietylko intelektualnie i ekonomicznie, aby wy
chować zastęp nowych obywateli. Ale tu trzeba
uspołecznienia całego ogółu, co być nie może bez
odrodzenia moralnego, bez wyzbycia się egoizmu.
Czyli raz jeszcze: w życiu społecznem rozwój
stosunków sprowadza się do zagadnienia spo
łecznej etyki.
Tyle kwest ja ludu; przechodzimy do innego
zagadnienia władzy w ideologji społecznej Wit
kiewicza. I tak: władza stoi tu w odwrotnym sto
sunku do stanu uspołecznienia ogółu: przy uspo
łecznieniu minimalnem — etyki i życia strzeże
władza z walorami policji, przy maximum uspo
łecznienia — władza byłaby całkiem zbędną,
,,stając się tern, czem być powinna — służbą
równą hierarchicznie każdemu innemu zakreso
wi ludzkiej działalności“. Zadaniem władzy jest
wyc howywać , społeczeństwo przez wyra
bianie w niem ,obywatelskiego ducha, działają
cego swobodnie, z poczuciem własnej odpowie
dzialności“. Dziś ta odpowiedzialność ciąży na
władzy, której nie wolno biurokratyzmem i fikcją
swojej powagi zastępować braku wyższej idei
rozwojowej w narodzie. Wtedy władza, miast
wychowywać społeczność, upadla ją i poniża,
nie dając wzamian za to nic. Społeczeństwo dla
takiej władzy staje się mierzwą, rządzi się ona
swemi celami i swoim egoizmem, upadla ogół
świadomie, obniżając poziom jego duszy. Zda
niem Witkiewicza, w rękach władzy spoczywa
cała istotna potęga wpływu na społeczeństwo
i możność wszelkiej inicjatywy, jakoż od niej
zależy, dokąd społeczność zdąża. Może ona grążyć ogół w ciemnocie i wstecznictwie, w nędzy
i poniżeniu, zmuszając ,,do uznawania za słuszne
swoich głupstw, błędów i przestępstw“. Tak, wła
dza ma istotne znaczenie wychowawcze w pań
stwie, dziś jednakże depce się godność ludzką
i niweczy wartość człowieka dla fikcji współczes
nej władzy i państwa, notabene, kiedy Witkie
wicz to pisał, dla nas wrogiego i obcego. Domaga
się on racjonalnej hodowli rasy ludzkiej, aby
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tego, że gdzieindziej ślubu dostać nie można,
staną się raptem moralnymi, gdy się dowiedzą,
że ich niski i niemoralny związek jest wieczny
i nierozerwalny? Nie, małżeństwo nie jest rozerwalnem i niema na świecie takiej potęgi, która
zmusiłaby kochających się lub choćby tylko sza
nujących się małżonków do zerwania małżeń
stwa, ale istnieją związki, które zawarte formal
nie jako małżeństwo sakramentalne, są zaprze
czeniem wszelkiego małżeństwa od pierwszej
chwili. Wszak sam pan Rostworowski powiada,
że ,,małżeństwa bez pierwiastku uczuciowego są
niekatolickie, pogańskie, przemycane“. Kto się
przemyci do państwa praworządnego niepraw
nie, ten zostaje wyrzucony z jego granic ze wsty
dem i jeszcze ukarany. Dla Kościoła powinien
pan Rostworowski żądać względów podobnych,
a tymczasem rozumuje cn tak, że gdy się ktoś
ze swoim brudem moralnym do kościelnego mał
żeństwa przemycił, gdy wniósł do Kościoła po
gaństwo swoje, to już powinien razem z kwalifi
kacjami moralnemi, jakie wniósł do instytucji
religijnej, otrzymać prawo obywatelstwa.
Otóż społeczeństwo dzisiejsze pragnie czysto
ści i moralności życia publicznego i dlatego liczy
się z rzeczywistością. Ta rzeczywistość przedsta
wia się tak, że nie wszyscy obywatele państwa
są ludźmi jednego wyznania i nie wszyscy np.
rzymscy katolicy są ludźmi wierzącymi, chociaż
w paszporcie mają wiarę wypisaną. Państwo chce
pozostawić obywatelowi, aby z dobrej, nieprzy
muszonej woli poszedł do kościoła po błogosła
wieństwo i aby nie kłamał Bogu i światu, jeśli
w Boga i w Kościół nie wierzy. Klerykalizm chce
ohydnej fikcji. Jak tchórzliwy struś zamyka on
oczy na rzeczywistość i nie widzi ani ludzi innych
wyznań i innych przekonań, ani ludzi bezwyzna
niowych, których sam powinien wyłączyć z łona
Kościoła, jeśli uważa Kościół swój za zgroma
dzenie wierzących. Bezwyznaniowiec np. po
wiada, że nie chce kłamać księdzu, sumieniu swe
mu i całemu społeczeństwu, otwarcie powiada,
że w Boga nie wierzy i nie chce brać ślubu w ko
ściele, a klerykalizm śmieje się cynicznie i po
wiada trawestacją słów biskupa Pawła z Przemankowa: ,,'Wierz sobie i w kozła, ale płać dzie
sięcinę“.
Powiada pan Rostworowski, że prawodawstwo
małżeńskie będzie ,,uznaniem słabości natury
ludzkiej“, podczas gdy dokoła siebie widzi takich
Herkulesów moralnych, że aż na straży ich mo
ralności pragnie postawić policjanta. Doprawdy,
że my ew. reformowani mamy daleko więcej za
ufania do moralności społeczeństwa katolickiego,
niż panowie Rostworowscy. Jesteśmy przekona
ni, że ustawodawstwo cywilne w sprawach mał
żeńskich nie zachwieje wierzących katolików
w poglądzie na sakramentalność małżeństwa i że
wierni bez dozoru policyjnego czuwać będą nad
czystością swego ogniska domowego. Nadużywać

Straszliwe w swoim anarchizmie stosunki na
sze w dziedzinie prawa małżeńskiego mają zo
stać uzdrowione przez odpowiednie prawodaw
stwo i oto mobilizuje się kłamstwo dla obronie
nia złej sprawy. Postronny obserwator mógłby
mieć wrażenie, że w Polsce będzie zaprowadzone
jakieś prawo, mocą którego wszystkie katolickie
małżeństwa zostaną gwałtem rozwiedzione i ni
komu nie wolno będzie zawierać małżeństwa
kościelnego.
Do chóru głosów rodzimego obskurantyzmu
przybywa głos pana Huberta Rostworowskiego,
który wygłosił w Warszawie odczyt na temat:
Nierozerwalność, czy rozerwalność małżeństwa.
Między innemi powiedział: ,.Kościół uważa mał
żeństwo za sakrament, a stąd za wprowadzenie
małżonków w stan łaski... Kościół nas uczy:
małżeństwo jest wzajemnetn udoskonaleniem się
dwojga ludzi. Kościół rozwija w nas zasady molalne co do pojmowania najwyższych obowiąz
ków względem dzieci, które są celem istotnym
małżeństwa... Od łączącej się pary Kościół żąda
uczucia. Potępia małżeństwa z innych pobudek,
a więc animalistyczne, oparte na posagu i karjerowiczostwie. Małżeństwa bez pierwiastku uczu
cia są niekatolickie, pogańskie, przemycane...“
(,,Kurjer Warszawski“ 22 marca 1926).
Jak z tych słów' widać, nie powiedział pan
Hubert Rostworowski nic nowego, ale powtórzył
stare komunały. Należało było powiedzieć, co
to jest małżeństwo, kiedy i w jakich warunkach
dochodzi ono do skutku i jak długo trwa w du
szach ludzkich. Bo pan Hubert Rostworowski
wie chyba, że ludzie nie są nieomylni i że nieraz
po niewczasie spostrzegają, jak bardzo się co do
siebie mylili. Oto subtelna i młoda panna wy
chodzi za człowieka, który podczas narzeczeństwa nie dał się poznać jako brutal i wyuzdaniec,
człowiek z brudną przeszłością i fizycznie cho
ry. Wszystko, co czuć może dla tego człowieka,
to głęboka odraza, potęgowana tern, że dany
człowiek szuka zdrożnych przyjemności poza
domem. Oto w innym przypadku mąż, zapraco
wany i wiecznie zajęty troskami o dom, zostaje
oszukiwany przez żonę, a gdy otwierają mu się
oczy, wówczas przewrotna żona moralnie prze
staje istnieć dla niego i staje się uosobieniem
brzydoty moralnej. Jeszcze inny przypadek:
rozczarowani małżonkowie oszukują się wzajem
nie, bo pobrali się z motywów materjalnych i nis
kich, a Kościół do serc zajrzeć im nie mógł.
Przecież w klerykalnem Poznańskiem ,,wżeniają
się“ ludzie do dobrze idących interesów, przyczem osoba ludzka jest mniej lub więcej niemi
łym dodatkiem.
Otóż pan Hubert Rostworowski powinienby po
wiedzieć, czy w tych wypadkach małżeństwo je
szcze istnieje i czy dwoje niewierzących ludzi,
którzy z chrześcijaństwem nie mieli nic wspól
nego, a do kościoła po ślub poszli jedynie dla
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O chaotyczności myślenia pana Rostworow
skiego świadczą takie słowa: ,,Jesteśmy Pola
kami i nie możemy być ani Niemcami, ani Fran
cuzami, ewangelikami, ani międzynarodowcami,
z całą strukturą ich odmiennej psychiki“. I my
nie chcemy być ani międzynarodowcami, ani
Niemcami, ani Francuzami, ale nie widzimy przy
czyny, dla której nie mielibyśmy chcieć być
ewangelikami. Międzynarodowcami w sprawach
religijnych są właśnie katolicy rzymscy, którzy
jak to stwierdził Rousseau, mają zawsze dwie
ojczyzny: jedną w kraju rodzinnym a drugą
w Rzymie. Jeśli pan Rostworowski powiada, że
„kultura polska rozwijała się nierozerwalnie
z Kościołem“, to dopowiemy jego myśl już nie
własnemi słowy, ale słowy myśliciela polskiego
Stanisława Szczepanowskiego, zaczerpniętemi
z jego „Myśli o odrodzeniu narodowem“: „Zno
wu wstępujemy na tę samą drogę, jak w końcu
XVI wieku, kiedy reakcja jezuicka zaczęła opa
nowywać Polskę. Znowu z a g r a ż a nam niewo l a u my s ł o wa i anarchja polityczna, pod
czas kiedy przeciwnie cechą zdr owych
nar odów j es t s woboda myśli, a kar
ność w działaniu. . . “ To ^est wstęp do
dłuższego wywodu, że musimy zacząć myśleć
samodzielnie. Często cytowane jest słowo Szcze
panowskiego, że „Polska będzie katolicką, albo
jej nie będzie“. Do sentencji tej Szczepanowski
daje taki komentarz, który niechaj będzie odpo
wiedzią i pouczeniem dla pana Rostworowskiego:
„Polska więc będzie katolicką i będzie w przy
szłości dzieliła losy katolicyzmu tak samo, jak
je dzieliła w przeszłości. A te l osy s t r a 
szne są od t rzech wieków, od chwili,
w kt ór ej pows t a ł a r e f o r ma c j a i dojrżała rewolucja. Gdy patrzymy na to, co się
dzieje od tego czasu z narodami katolickiemi,
to serce się ściska i strach przejmuje na myśl,
że my do nich na l e ż ymy — na l eż eć
musimy. Gdyby przyszłość nie miała być
lepszą od przeszłości, to los taki promienia
nadziei lepszego bytu nie zostawiłby. Bo w tym
okresie na r ody k a t ol i c k i e ż yj ą j ak
by pod kl ą t wą bożą, wy d z i e d z i c z o 
ne od ws z el ki c h nabyt ków pos t ę pu
i cywi l i zacj i , tern b a r d z i e j up o ś l e 
dzone, w tern g ł ę b s z ą p r z e p a ś ć po
grążone, i mbar dz i ej , i mwy ł ą c z ni e j
są ka t o l i c k i e m i... Rozpatrzmy się na po
czątku XVIII wieku w chwili, kiedy prawowierność katolicka doszła do ostatniego kresu swej
potęgi, kiedy Jezuici rządzili wszystkiemi kra
jani katolickiemi. Każdy Hiszpan był prawowier
nym katolikiem; samo posądzenie o innowierstwo lub niedowiarstwo pociągało za sobą śmierć
na stosie — ale Hiszpanja płynąca mlekiem
i miodem za panowania Maurów, stała się pus
tynią. Obok prawowierności rozpostarły się:
ciemnota, próżniactwo i ubóstwo po całym kraju,
pomimo wszystkich skarbów nowego świata. Tak
samo w Portugalj i. W prawowiernych Włoszech
i Neapolu ohydne żebractwo gnuśnych lazzaronów w stolicy, a rozbójnicy i Camorra na pro

zaufania i łamać wiarę będzie wszelaka lichota
moralna, jak to czyni dzisiaj, a na tę lichotę je
dynym lekiem jest wychowanie moralne a nie
policjant, który i tak nic nie utsrzeże. Pan Ros
tworowski nie wierzy, aby człowiek bez dozoru
i przymusu był uczciwym, a przedewszystkiem
nie wierzy w trwałość ,,stanu łaski“. Dlatego
chciałby jeszcze coś pewniejszego, a mianowicie
przymus. Obawie przed wolną miłością przeciw
stawia miłość przymusową.
Jednostronnie wybujała wyobraźnia maluje
mu taki obrazek: ,,Tym, którym dziś cięży sa
krament, później ciążyć będą obowiązki mater
ialne. I ślub cywilny będzie skrępowaniem. Dal
szy więc etap, wolna miłość, ze wszystkiemi jej
niebezpieczeństwami i z uchyleniem się od obo
wiązków. Wreszcie etap ostatni — zawodowy
nierząd. Zupełne wyzbycie się obowiązków wzamian za zapłatę“.
Jest coś tak niskiego w tym wywodzie, ze tru
dno z niem polemizować. Czy pan Rostworow
ski nie wie, że w Wielkopolsce obowiązywały
śluby i rozwody cywilne? Przecież według jego
słów po tylu latach panowania tam tego prawa,
nie powinnoby już być w Wielkopolsce ani jed
nego małżeństwa a zawodowy nierząd powinien
być ropowszechniony w całym/ byłym za
borze pruskim. Czy pan Rostworowski nie wie,
że w takiej Anglji czy Ameryce moralność stoi
nieskończenie wyżej od pozorów moralności za
chowywanych gdzieindziej? Na całym świecie
panuje dziś ustawodawstwo cywilne, a jednak
ludzie wierzący kochają swój Kościół i chodzą
do niego, a małżeństwa istnieją. Nie trzeba kła
mać w obronie sprawy, którą się uważa za do
brą. Jeśli pan Hubert Rostworowski wierzy
w swój Kościół i w jego wpływ moralny na
dusze ludzkie, niech wyeliminuje wszelki przy
mus policyjny i niech stara się jedynie o zabez
pieczenie małżeństwa katolickiego od ingerencji
kogokolwiek w kierunku jego rozluźnienia, gdy
by takie niebezpieczeństwo istniało. Proponuje
my tekst odpowiedniej ustawy: ,,Państwo nie
ma prawa zabraniać katolikom być katolikami
i uważać sakrament małżeństwa za nierozerwal
ny“. To powinno wystarczyć, bo wszystko inne
świadczyć będzie tylko o nieufności do wiary
religijnej, potrzebującej opieki państwowej.
Kłamstwem jest, że wychodząc z zasad niero
zerwalności małżeństwa, ,,Kościół uznaje w pe
wnych wyjątkowych, ściśle określonych przypad
kach jedynie unieważnienie małżeństwa, co jest
bardzo dalekie od pojęcia rozwodu, jest bowiem
tylko stwierdzeniem niezawarcia ślubu w koś
ciele katolickim“. Pan Rostworowski wie dobrze,
że Kościół rzymsko-katolicki udziela rozwodów,
jak np. królowi saskiemu Fryderykowi, gdy
przed 20 laty żona jego uciekła z nauczycielem
języka francsukiego Gironem. Następnie zwra
camy uwagę na słowa tego pisarza polskiego:
,,Unieważnienie małżeństwa... jest tylko stwier
dzeniem niezawarcia ślubu w kościele katolic
kim“. Jest to wyrażenie zgody na bezprawie
w stosunku do wszystkich niekatolików.
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śniej się o niej krzyczy, tern frenetyczniej się
ją oklaskuje. Reakcyjność jest modna. Arysto
kracja jest reakcyjną, więc trzeba być także re
akcyjnym. Gdzieś tam się ludzie głowią, filozo
fują, szukają nowych dróg do wielkich celów,
u nas panowie Rostworowscy wskazują cel w cza
sach odległych, leżących za nami, i przy pomocy
środków przymusowych chcą człowieka utrzymać
na punkcie jedynozbawczej stagnacji duchowej
i fikcji.
My, ewangelicy reformowani, nie wierzymy
w moralność nakazaną. Moralność albo jest do
browolna i radosna albo jej wcale niema. Dla
nas związek małżeński nie jest wprawdze sakra
mentem, ale uważamy go za święty i nierozer
walny w samym sobie. Ani urzędnik, ani ducho
wny nie tworzy małżeństwa i nie może go też
rozerwać. Godzimy się z Tomaszem z Akwinu,
że wola małżonków jest małżeństwem — bło
gosławieństwo zaś kościelne jest tej woli po
twierdzeniem. Kapłan, czy urzędnik stwierdza
tylko fakt, że dwoje ludzi zawarło z sobą zwią
zek małżeński. Od tego związku wymagamy, aby
był zupełnie czysty i święty. Gdy takim być
przestaje, gdy ci, którzy go zawarli, zerwali go
swem życiem niechrześcijańskiem, wówczas
w interesie czystości życia publicznego nie wa
hamy się stwierdzić, iż zaszedł smutny fakt,
przewidziany przez Chrystusa (Ktobykolwick
opuścił żonę swoją oprócz przyczyny cudzołós
twa... Mat. 532), i nie wahamy się nazwać rze
czy po imieniu. Panowie Rostworowscy chcą
fikcji. Ludzie się będą nienawidzili i gardzili
sobą, będą się wzajemnie oszukiwali, ale sakra
ment trwa, jest nierozerwalny. Jakże nierozer
walny, kiedy go ludzie sami rozerwali? Nie, po
licja tu nic nie pomoże i przymus także nie. Do
sumień trzeba trafić i serca odrodzić, a wtedy
żadna przemoc, gdyby taka istnieć miała, nie
zdoła rozerwać świętego związku. Kto jest ucz
ciwym tylko w granicach ustawy, ten zasługuje
tylko na szacunek kata. Nie chcemy fikcji pana
Huberta Rostworowskiego, ale prawdy; nie po
zorów, ale rzeczywistości pięknej. Człowiek szla
chetny będzie szlachetnym bez przymusu i teui
więcej dochowa wiary, im więcej okaże się mu
zaufania. Człowieka lichego ustawa nie ustrzeże.

wincji. Nie lepiej w Rzymie pod okiem samego
papieża. W Niemczech gnuśna Austrja w przede
dniu wiekowej walki z protestanckimi Prusami,
która się miała skończyć zupełną klęską strony
katolickiej i wyrzuceniem Habsburgów z Nie
miec. 0 pr a wowi e r ne j Pol s c e za Sa
sów bol eś ni e j es t mówić. W Irlandji,
owej niegdyś wyspie świętych, skąd szli misjo
narze na nawrócenie całego zachodu Europy, ka
toliccy Irlandczycy, kryjący się w norach i jaski
niach przed panującymi protestantami. Francja
po wypędzeniu Hugenotów i stłumieniu Jansenistów uzyskała wprawdzie prawowierność, ale
równocześnie popadła za regencji Ludwika XV
w bezprzykładną rozpustę, od której ją ta pra
wowierność zachować nie potrafiła. A jednak
we wszystkich tych krajach każde skinienie Je
zuity było rozkazem, każde jego życzenie co
najprędzej w czyn się wcielało. A niech mi kto
w tym okresie pokaże choć jedno społeczeństwo
katolickie, któreby nie obudzało litości, wstrętu
lub pogardy. Cał y ruch c y wi l i z a c y j n y
p r z e ni ós ł się do pr ot es t ant ów,
a kiedy nareszcie narody katolickie obudziły się
z letargu, to pos t ęp Fr ancj i , Aus t r j i ,
Hi s zpanj i , nawet Ne a p ol u i Pol s ki
stoi w pr os t ym s t os unku do wzr o
stu ni edowi ar s t wa, i co się t yl ko
w tych k r a j a c h w wi eku XVIII doko
na ło c ywi l i z a c yj ne g o, to był o za
razem ant yka t ol i c ki e. Ta ni ż s z oś ć
c y wi l i z a c y j n a nar odów k a t o l i c 
kich trwa do d z i s i a j “. (Podkreślenia
nasze).
Musieliśmy przytoczyć ten dłuższy nieco ustęp
z pism Szczepanowskiego dla wykazania, jak się
u nas fałszuje rzeczywistość ad maiorem Romae
gloriam. Jesteśmy zdania, że prawda jest ży
wiołem, który nigdy szkodzić nie może, a zawsze
oczyszcza atmosferę. Kłamstwo jest zawsze za
bójcze, a lichota celu nie może uświęcać lichych,
demagogicznych środków.
Takie odczyty, jaki wygłosił pan Rostworow
ski w Warszawie, mają zawsze określoną pu
bliczność o poziomie umysłowym i moralnym
uwiecznionym w dobrze znanych typach naszej
literatury. Im mniej się rzecz rozumie, tern gło

Lecłor.

Z POLSKI I ZE ŚWIATA.
Weszliśmy znowu w okres smutnych przewi
dywań tak w Europie, jak i w Polsce. Niepo
wodzenie nadzwyczajnej konferencji Rady Ligi
Narodów i państw, uczestniczących w Lidze,
w Genewie, a w ślad za tern wrogi dla Ligi
Narodów i dla całej Europy raport amerykań
skiego ambasadora w Londynie Hanghtona,
wtrąciły w stan przygnębienia opinję publiczną
europejską. W Polsce już od kilku miesięcy
chwiejny rząd koalicji stronnictw sejmowych
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nie budzi zaufania; powstał on jako ratunek
przed zupełną beznadziejnością wśród pogłosek
o przygotowujących się zamachach dyktator
skich z lewicy lub z prawicy; teraz utrzymuje
się cudem prawie przez ciągłe godzenie wiecz
nie zwaśnionych stronnictw większości, — go
dzenie od wypadku do wypadku, od zatargu do
zatargu, — godzenie stronnictw, wychowanych
w atmosferze nieliczenia się z dobrem państwa,
doraźnych korzyści i wszechwładnej protekcji,
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tej zarazy, co przeżarła organizm państwowy
Polski przedrozbiorowej, wegetowała uporczy
wie wśród naszego społeczeństwa w długim
okresie niewoli, by rozwinąć swe brudne skrzy
dła w Polsce wskrzeszonej. Żyjemy więc bez
jutra, w oczekiwaniu jakiegoś zamachu, — lecz
nie wiadomo którego, w ciągłym niepokoju, tra
cąc niekiedy wiarę w zwycięstwo wyższej na
tury ludzkiej nad płaskiemi żądzami.
Nie pierwsza to chwila zachwiania się nowe
go ustroju politycznego świata i nowego pań
stwa polskiego. Od czasu zakończenia wojny
światowej było ich już kilka.
Okresy przełomowe, okresy twórcze, kiedy
wśród cierpień i bolesnych zmagań wyłaniają
się zarysy nowego porządku współżycia naro
dów i ludzi, kiedy łamią się i rozpadają wiąza
dła dawnych gmachów państwowych, instytu
cji społecznych i wielowiekowych poglądów
i zwyczajów, naginając się do form nowego
życia, — takie właśnie okresy przejściowe mają
częste chwile zachwiania się w rozwoju i zwą
tpienia w przyszłość. A im trudniejsze jest do
wykonania zadanie, im większy odstęp między
dawnem a nowem, między poprzednią rzeczywi
stością a marzeniem o przyszłości tern boleśniejsze
łamania się i ponure sytuacje bez wyjścia.
Podczas sesji marcowej okazało się, że Rada
Ligi Narodów nie była zdolna do przeprowadze
nia uchwały, oddawna już zamierzonej i do któ
rej większość członków Rady czuła się zobo
wiązaną. Wyszły przytem na jaw błędy w do
tychczasowej organizacji Ligi: nie można było
przyjąć Niemiec, nie przyjmując równocześnie
zwalczanej przez nie Polski, ponieważ w razie
wejścia Niemiec na miejsce stałe w Radzie,
mogłyby one wobec zasady jednomyślności
przeszkodzić przez swe liberum veto później
szemu wprowadzeniu Polski. Kiedy wreszcie
po mozolnych wysiłkach premiera francuskiego
Brianda i ministra spraw zagranicznych Anglji
Chamberlaina udało się delegację niemiecką
zmusić do zgodzenia się na równoczesne z nimi
wejście Polski na miejsce niestałe Rady Ligi,
zwichnęło całą pracę liberum veto Brazylji prze
ciwko przyjęciu Niemiec.
Nie można odmówić słuszności Brazylji, gdy
się uskarża na lekceważenie interesów amery
kańskich w Radzie Ligi, ponieważ żadne z tych
państw nie miało miejsca stałego w Radzie,
pomimo zabiegania o to od r. 1921. Dlatego
kiedy wreszcie sprawa rozszerzenia Rady miała
z przyjęciem Niemiec ruszyć z miejsca, Brazylja
nie chciała się pozwolić zepchnąć na bok i po
stawiła się ostro. Demonstracje wszystkich
warstw społeczeństwa brazylijskiego na cześć
prezydenta Artura Bernardesa dowiodły, że rząd
brazylijski miał w tej sprawie za sobą cały naród.
Liga Narodów doznała niepowodzenia, ale
poczyniła cenne doświadczenia. Proklamowane
ze szlachetną wspaniałomyślnością hasło ,,niema
zwycięzców i zwyciężonych“ okazało się przedwczesnem podczas sesji marcowej. Delegacja
niemiecka zwalczała przyjęcie Polski do Rady
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z taką zaciekłością, że trzeba było odnowić
wspólny front anglo-francuski, by zgodziła się
przynajmniej na miejsce niestałe dla Polski i to
dopiero po rezygnacji Szwecji i Czechosłowacji
z ich miejsc niestałych. Nienawiść niemiecka
do Polski wybuchnęła jasnym płomieniem. 1 aki
członek Ligi nie przyczyni się do spotęgowania
pacyfizmu. Drugie doświadczenie przestrzegło,
że sprawy amerykańskie nie zawsze dadzą się
pogodzić z europejskiemi i że tego rodzaju ko
lizje mogą fatalnie zaważyć na losach pokoju
europejskiego.
Liga Narodów przystępuje teraz do reorga
nizacji. Na straży pokoju w Europie stoi tym
czasem układ siedmiu państw w Locarno.
Trudności skonstruowania współżycia na
rodów na nowych podstawach wystąpiły w ca
łej pełni. Spotkały wprawdzie Ligę zarzuty, że
cała jej działalność dotychczasowa jest nega
tywna, że polega tylko na zażegnywaniu nie
bezpieczeństwa wojen, lecz taką właśnie musi
być praca przygotowawcza każdej instytucji
służącej sprawie pacyfizmu. Trzeba naprzód
przekonać zwaśnione narody, że niezamącona
praca pokojowa większy im zapewni dobrobyt
od zwycięskiej nawet wojny. Niełatwo iu sobie
poradzić z narodem, jak naprz. Prusacy, wycho
wywanym od siedmiu pokoleń w czci dla militaryzmu. Na to trzeba dłuższego czasu. Liczne
traktaty arbitrażowe przyzwyczajają państwa
i opinję publiczną do szukania prawdy przy za
targu i do bezstronnego badania pretensji naw^et własnego państwa. Pamięć strat, poniesio
nych w wojnie światowej, pozostanie dla współ
czesnego pokolenia najsilniejszą pobudką do
popierania pacyfikacji świata.
Naród polski również stanął w bardzo nie
sprzyjających warunkach wobec wielkiego zada
nia, które sobie jeszcze utrudnił przez przed
wczesne dążenie do doskonałości. Wznoszenie
państwa od podstaw wśród wojny z bolsze
wicką Rosją, wśród walk z Ukraińcami, wśród
wzmagającej się ruiny ekonomicznej Europy
i Polski było już przedsięwzięciem wymagającem wielkich wysiłków. Dążenie do stworzenia
w Polsce najtrudniejszego i najkosztowniejszego
typu państwa demokratycznego z jego różnorodnemi i rozległemi obowiązkami społecznemi
wymagało wielkiego doświadczenia od admini
stracji i wielkich ciężarów podatkowych od
ludności. Niemożność zrealizowania wszystkich
postulatów takiego państwa doprowadziła do
szeregu kryzysów, tembardziej, że poziom mo
ralny społeczeństwa powojennego okazał się
za niskim do tak poważnych zadań. Stąd usiło
wania rozbudzenia ruchu religijnego i moral
nego w celu wewnętrznego odrodzenia społe
czeństwa polskiego. Wśród ruchu demokra
tycznego coraz częściej odzywają się głosy
o konieczności rozpoczęcia reform od samych
siebie, a nie składania całej odpowiedzialności
na barki przeciwnych obozów politycznych,
I tu również ujawniają się tendencje do udo
skonalenia. Oby nie nastąpiło to zapóźno Jw .
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WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Ze Zboru Warszawskiego.

Zbór nasz Warszawski obchodził w Niedzielę
dnia 18JV r. b. doroczną uroczystość konfirma
cji młodzieży naszej. Pokaźny zastęp synów
i córek naszych zasilił znowu szeregi wyznaw
ców Kościoła naszego. W pięknie przybranym
i przepełnionym Kościele przed Stołem Pań
skim stanęło grono, składające się z 20 mło
dzieńców i 12 panienek, aby złożyć publiczne
wyznanie wiary, ślubowanie miłości i posłu
szeństwa Zbawicielowi i wierności Kościołowi.
Do zgromadzonej młodzieży przemówił Ks. Ste
fan Skierski, który tegorocznych koniirmandów naszych przez dłuższy czas do tego aktu
przygotowywał, poczem nastąpił sam piękny
i wzruszający akt konfirmacji, dopełniony przez
tegoż Ks. Skierskiego. Kazanie w czasie nabo
żeństwa wygłosił P. W. Ks. Superintendent
Władysław Semadeni. Konfirmowano ogółem
młodzieży płci obojga 32. Poniżej wymieniamy
nazwiska konfirmandów w porządku alfabe
tycznym:
1) Bischoff Gustaw, 2) Burmajster Karol,
3) Daniewski Janusz, 4) Daniewski Józef,
5) Doroszkiewicz Eugenjusz, 6) Foland Jan
Bogdan, 7) Gessner Emil, 8) Halicka Herminja,
9) Hantkówna Krystyna, 10) Helwiżanka Melanja, 11) Helwig Edward, 12) Kisielew Jan,
13) Lothamerówna Henryka, 14) Martin Wła
dysław, 15) Martin Szymon, 16) Moszczycówna
Alina, 17) Schmidt Adam, 18) Schumacherówna
Marja, 19) Skierski Stanisław, 20) Skierska Bro
nisława, 21) Stahl Ryszard, 22) Stahl Edward,
23) Stahlówna Emilja, 24) Stahl Jan, 25) Stahlówna Emilja, 26) Stockinger Edmund, 27) Sytnikow Włodzimierz, 28) Szlenkier Edward,
29) Szwander Wiesław, 30) Wachowska Bogda
na, 31) Waydlówna Halina i 32) Wernerówna
Halina.
Konfirmandom naszym życzymy z całego
serca, aby w wyznaniu swojem i ślubach swoich
wytrwali, wiernymi się w życiu swem okazali
członkami społeczności swojej kościelnej, do
brymi obywatelami kraju i szczeremi dziećmi
Ojczyzny naszej. Niech im Bóg użyczyć ku temu
raczy łaski swej świętej i ojcowskiego błogo
sławieństwa swego!
***
Ze Zboru Łódzkiego

W dniu 21-go marca r. b. P. W. Ks. Superin
tendent Wł. Semadeni dopełnił wizytacji Zboru
naszego Łódzkiego, a także przeprowadzi wy
bory do miejscowego Kolegjum Kościelnego.
Zachodziła mianowicie konieczność obsadzenia
stanowiska Prezesa Kolegjum Kościelnego
Zboru Łódzkiego, które to stanowisko opróżnio
ne zostało przez śmierć nieodżałowanego długo
letniego Prezesa ś. p. Edmunda Brinckenhoffa.
Zborownicy Łódzcy w zrozumieniu ważności
i doniosłości mającego się dokonać aktu zgro
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madzili się w sali Zborowej bardzo licznie.
Wśród zebranych znajdowało się 66 osób prawo
wyborcze posiadających, tyle też osób czynny
wzięło udział w wyborach. Po obliczeniu gło
sów okazało się, że ogromną większością gło
sów, bo 56 głosami, powołany został na stano
wisko Prezesa Kolegjum Kościelnego Zboru
Łódzkiego, pan Józef Hajek, dotychczasowy
długoletni Członek Kolegjum Kościelnego, prze
mysłowiec Łódzki. Obdarzony zaufaniem współ
wyznawców swoich elekt cieszy się w Łodzi
powszechną sympatją i uznaniem, zarówno dla
zalet swego charakteru, jak i z powodu przy
wiązania swego do Kościoła i Zboru i wielkiej
swej a chętnej ofiarności na cele kościelnospołeczne. I my, znając p. Prezesa Hajka od łat
wielu, cieszymy się z zaszczytnego dla niego
wyboru i pewni jesteśmy, że odpowie on godnie
powołaniu swemu na stanowisku, na które go
zaufanie i uznanie współwyznawców jego wysu
nęło. Życzymy szanownemu elektowi owocnej
pracy dla dobra Kościoła i Zboru, nie wątpiąc,
że znajdzie on w tej pracy dużo zadowolenia
wewnętrznego. Prosimy Boga, aby go w Lej
pracy wspierać, darami swymi i błogosławień
stwem swojem darzyć raczył.
Po dokonaniu wyboru Prezesa przystąpiono
do wyborów Członka Kolegjum Kościelnego na
miejsce powołanego na stanowisko Prezesa Ko
legjum pana Józefa Hajka. Większością głosów
wybrany został pan Władysłw Eckersdorf, były
Członek Kolegjum, któremu redakcja ,,Jednoty“ również najserdeczniejsze na tern miejscu
życzenia składa.
Po załatwieniu sprawy wyborów Zgromadze
nie powzięło uchwałę, dotyczącą uczczenia pa
mięci zmarłego byłego Prezesa Kolegjum, ś. p.
Edmunda Brinckenhoffa. Postanowiono zawie
sić portret zmarłego w kancelarji parafialnej
i wmurować tablicę pamiątkową tymczasowo
w sali Zborowej z tern, że po wybudowaniu
w przyszłości Kościoła tablica pamiątkowa do
tego Kościoła przeniesioną i w odpowiedniem
miejscu umieszczoną zostanie.
***
Bilans roku świętego. Świat rzymsko-kato
licki oczekiwał od t. zw. roku świętego 1925
wielkich rzeczy. Miał on być potężną manife
stacją, któraby z oczywistością nie ulegającą
najmniejszej wątpliwości pokazała całemu świa
tu majestat suwerenny Kościoła Rzymskiego,
przywiodła do ,,wiecznego miasta“ tłumy piel
grzymów ze wszystkich zakątków ziemi i wresz
cie stała się początkiem powrotu do „jedynie
zbawiającego Kościoła“ wszystkich schyzmatyków i heretyków, oczarowanych i oszołomio
nych potęgą Kościoła.
Tymczasem rzeczywistość w sposób kompro
mitujący przekreśliła te świetne plany. Schyzmatycy i heretycy nie przybyli do Rzymu, ale
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za to zjechali się wspólnie w Stockholmie, a co
się tyczy katolików, to ci zawiedli pokładane
w nich przez Rzym nadzieje. Na początku roku
1925 głosiła Kurja, że oczekuje się około 2 miljonów pielgrzymów, a już w kilka miesięcy póź
niej liczbę tę zredukowano do 1 miljona A nie
zapominajmy, że propaganda na rzecz urządza
nia pielgrzymek do Rzymu we wszystkich kra
jach była wprost niesłychana, i że wycieczki do
miasta ,,świętego“ reklamowane były obietni
cami odpustów dla tych, którzy w pielgrzymce
udział wezmą. Miano więc prawo oczekiwać
tłumnego zjazdu wiernych, i czyniono też ku
temu energiczne przygotowania po hotelach,
pensjonatach i klasztorach, mających zapewnić
dach nad głową masom pielgrzymim.
I oto po zamknięciu roku świętego możemy
już spojrzeć na rezultaty, zdumiewające trzeba
przyznać w stosunku do oczekiwań i nadziei.
Czasopismo „Kirchenireund“ z d. 5.III r. b. pu
blikuje w tej sprawie następującą statystykę.
Po za Włochami najwięcej pielgrzymów, bo
około 40.000 dostarczyły Niemcy (w liczbie tej
są też i protestanci, którzy za tanie pieniądze
chcieli zwiedzić Włochy i zobaczyć Papieża).
Hiszpanja, ta twierdza katolicyzmu, wysłała do
Rzymu tylko 12.000 pielgrzymów. Z Francji,
starszej córy Kościoła, przybyło zaledwie 11.000
osób, a Anglja, Belgja, Polska, Ameryka Północna, Jugosławja i Szwajcarja wysłały razem
5.000 osób. Włochy na swe 42 miljony miesz
kańców dostarczyły 212.000. Ogólna liczba piel
grzymów w ciągu całego 1925 r. wynosi 350.000
osób. Ażeby uwydatnić nikłość wyników należy
zauważyć, że prawie co roku przybywa do
Rzymu około 300.000 osób. A więc rok święty,
rok jubileuszowy i manifestacyjny zawiódł na
dzieje papiestwa i raz jeszcze uchylił rąbka za
słony pozorów, którymi się maskuje wolną ale
stałą stratę wpływów jego w świecie.
(Semaine religieuse).
*
**
W Czechosłowacji Komitet synodalny Kościo
ła ew. czeskobraterskiego (Konsystorz) podaje
do wiadomości publicznej następującą ciekawą
statystykę przejść z katolicyzmu i odwrotnie
w roku 1925. Według tej statystyki przyjęło wy
znanie ew. czeskobraterskie ogółem osób 8054,
a mianowicie katolików 6418, bezwyznaniow
ców 1193 i inych 443. Co do liczby przejść na
pierwszem miejscu stoi Zbór w Pilźnie (1166
osób) i Zbory w Pradze (razem 1747 osób).
W tym samym czasie wystąpiło z Kościoła
czesko-braterskiego ogółem osób 1327, a mia
nowicie do bezwyznaniowców 599 osób i do ka
tolickiego Kościoła zgłosiło się 574 osób, do in
nych 154. Występowanie z Kościoła czesko
braterskiego ma miejsce przeważnie w wielkich
miastach, gdzie i przystępowanie do tego Koś
cioła częściej się zdarza, co świadczyć by mogło
0 chwiejności i niepewności w wierze wielu.
Całkowity zysk na korzyść czesko braterskiego
Kościoła wynosi w roku 1925-ym osób 6727
1 przewyższa zysk z roku 1924 o 2008 osób.
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Ogółem od początku istnienia państwa Czecho
słowackiego przystąpiło do Kościoła czesko
braterskiego, przeważnie z katolicyzmu,
osób 72.768.
Również i czechosłowacki Kościół (narodowy,
nieuznający Papieża) po swojem oddzieleniu się
od Rzymu rośnie coraz bardziej pod względem
liczby wyznawców swoich. W samem Bernie
Morawskiem parafja tego Kościoła liczyła
w grudniu r. ub. 23.768 członków, wykazując
w ten sposób przyrost 3520 osób w porównaniu
z początkiem tego roku.
Znamiennem jest dla protestantyzmu w Cze
chach, że wszystkie Kościoły ewangelickie
w tern państwie dążą do federacji. W dniu 25
marca r. b. odbył się w Pradze w Kościele
,,u Klimenta“ zjazd delegatów Kościołów ewan
gelickich wszystkich wyznań, w granicoch pań
stwa Czechosłowackiego istniejących, nie wyłą
czając polskiego Kościoła ew. augsburskiego
z czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Na zjeździe tym uchwalono utworzyć „Związek Koś
ciołów ewangelickich w Czeskosłowackiej Re
publice“.
***
Finlandja, odzyskawszy w wyniku wojny eu
ropejskiej utraconą przed stu laty niepodle
głość, jest republiką z 3,364.807 mieszkańcami.
Stolica kraju — Helsingfors liczy 200.000 miesz
kańców Przytłaczająca większość, bo 9Q"/0 luddności, należy do wyznania ew. luterskiego.
Oprócz tego ostatni spis ludności wykazał 54.000
prawosławnych, 5000 baptystów, iOOu meto
dystów i tylko 440 rzymskich katolików. Wy
siłki władz rosyjskich przed wojną, dążące do
narzucenia finlandczykom prawosławja, rozbi
jały się zawsze o stanowczy i skuteczny opór
całej ludności. Na 580.000 uczniów i uczenie
w szkołach powszechnych 195 tysięcy są wychowańcami 20.000 szkółek niedzielnych. Zwią
zki chrześcijańskie młodzieży liczą 215 oddzia
łów i 8800 członków. Związek Helsingforski po
siada własny gmach, a nawet duży własny
hotel.
* Hf
*

Szwajcarja liczyła według spisu ludności
z 1920 r. ogółem 3,880.320 mieszkańców, a w
tern 2,230.597 protestantów, prawie wyłącznie
wyznania ew. reformowanego, co stanowi 57,5°/„
ludności, oraz 1,585.311 katolików, czyli 40,9°/,,
ludności. W porównaniu ze spisem poprzednim
z 1910 r., kiedy ludność wynosiła 3,753.293,
przybyło protestantów 122.700, katolików ubyło
8.200. Głównym powodem tego ubytku był wy
jazd obcokrajowców z powodu wojny światowej.
**
*
W Holandji ministrem pracy, handlu i prze
mysłu w nowym gabinecie ministrów został
mianowany profesor teólogji ewangelickiej Uni
wersytetu Utrechtckiego Dr. Slotemaker de
Bruine, działacz społeczny, występujący często
jako delegat holenderski na konferencjach mię
dzynarodowych. Jest on wybitnym członkiem
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Holenderskiego Kościoła ew, reformowanego
i zajmuje stanowisko członka Prezydjum Synodu
Generalnego tegoż Kościoła. W parlamencie
holenderskim zasiada od r. 1922, jako wódz
stronnictwa „chrześcijańsko-historycznego“.
Vf.sjc
*

wciąż jeszcze jest stoso
wana w Kościele rzymsko-katolickim przeciwko
opornym względem nakazów kurji rzymskiej.
Dnia 26 I b. r. nastąpiło uroczyste wyklęcie (excommunicatio maior) profesora historji kościel
nej na Uniwersytecie w Rzymie, pana M. Er
nesto Buonainti, któremu już w roku 1924 zaka
zano publikowania swych prac naukowych, ar
tykułów, a nawet broszur, oraz wygłaszania od
czytów publicznych i wykładu religji w szko
łach. W roku 1925 ukarano niechcącego się
Klątwa kościelna

DAR AMERYKI.
Zbór nasz Żyrardowski otrzymał od Braci
swych z Filadelfii, w Ameryce Północnej, by
łych członków Zboru, którzy ongi do Ameryki
wyjechali, piękny dowód pamięci i miłości.
Kolegjum Kościelne Żyrardowskie zwróciło
się mianowicie za pośrednictwem pana Karola
Macha do byłych Żyrardowiaków w Filadelfii
zamieszkałych z przedstawieniem ciężkiego
położenia, w jakiem się Zbór nasz znajduje,
i z prośbą o pomoc pieniężną. Aczkolwiek wa
runki pracy w Ameryce Północnej również do
najlepszych nie należą i Bracia nasi tam za
mieszkali i po większej części w fabrykach
zatrudnieni dotkliwie zastój w pracy odczuwają,
to jednak odezwa Zboru Żyrardowskiego zna
lazła w nich zupełne zrozumienie i serdeczny
oddźwięk, czego najlepszym dowodem jest za
rządzona przez p. Macha wśród garstki byłych
Żyrardowiaków w Filadelfii zbiórka na rzecz
Zboru Żyrardowskiego, która w rezultacie przy
niosła 40 dolarów. Na sumę tę złożyły się ofiary
następujących osób:
1) Pp. Karol M a c h .....................................................10 doi.
2) ,, Karol H e tm a n e k ...........................................10

3)
4)
5)
6)

,, Bronisława H e tm a n e k ..................................5 ,,
,, Zofja H e t m a n e k ............................................3
„ Lidja Hetmanek,córka Józefa . . .
2 ,,
,, Wilhelm Jersak
. .
10 ,,
Razem . .40 doi.

Kolegjum Kościelne Żyrardowskie, kwitując
odbiór powyższej kwoty, składa za naszem po
średnictwem kochanym ofiarodawcom serdecz
ne podziękowanie.
Ze swej strony Redakcja ,,JednotyMdołącza
do podziękowania Zboru Żyrardowskiego wy
razy najwyższego uznania za taki piękny czyn
garsteczki naszych braci i sióstr w wieize. Jest
dla nas wielką pociechą i zachętą w pracy
świadomość, że nasi Bracia za Oceanem o nas
pamiętają i sercem bliscy nam być nie prze
stają. Zwłaszcza należy im się podzięka za list
do przesyłki pieniężnej dołączony i wyrażone
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poddać rozporządzeniom Kurji profesora opornego przez zakaz noszenia sukni kapłańskiej,
a jego najnowsze dzieło „Ricerce Religiose“
dostało się na indeks. Pod koniec toku ubie
głego zdawało się, że krnąbrny profesor pogodzi
się z Kościołem, tak, że prasa klerykalna ze zro
zumiałą satysfakcją głosić poczęła o powrocie
.»zbłąkanej owieczki“ na łono Kościoła, lecz
w ostatniej chwili porozumienie okazało się nieirożliwem, ponieważ Buonainti. zgadzając się
na złożenie godności profesorskiej, nie chciał
i nie mógł wyrzec się swej działalności literac
kiej. Na skutek tego wyklęty on został uro
czyście i ostatecznie, stając się z heretyka ,,tolerandus“ heretykiem „vitandus“, którego
każdy katolik winien unikać jak morowej za
razy.
S.
w nim uczucia dla Zboru i życzenia pomyślnego
jego rozwoju.
Redaktor ,,Jednoty“ dziękuje serdecznie spe
cjalnie panu Karolowi Machowi za pozdrowie
nia dla niego w liście załączone. Pragnąc na
wiązać bliższy kontakt z Braćmi w Ameryce,
Redakcja przesyła panu Machowi wszystkie
dotychczas wyszłe numery ,,Jednoty“, z prośbą
o jej rozpowszechnienie wśród współwyznaw
ców i nawiązanie z nami korespondencji. Jedno
cześnie zwracamy się do Administracji ,,Żagwi
Chrystusowej“ z propozycją wysyłania panu
Machowi i tego czasopisma. Życzymy Braciom
naszym w Ameryce najlepszego powodzenia,
a przedewszystkiem łaski i błogosławieństwa
Bożego!

KRONIKA.
BANDYCKI NAPAD NA DUCHOWNYCH
EWANGELICKICH.
Piszą nam z Kołomyi: Dnia 9 b. m. pastor Waidauer
z Kołomyi — Baginsberg, w towarzystwie pastora Klea
ze Stanisławowa, wybrali się do wsi Mołodiatyn, powiatu
Peczeniżyn, dla spełnienia swych duszpasterskich obo
wiązków w ewangelickim filjale, który należy do ko
ścioła ewangelickiego w Kołomyi — Baginsberg. Razem
z nimi pojechał pan Kłym Stefaniw, jako tłumacz.
Około wpół do 6-ej po południu wracali wyżej wy
mienieni bryczką do Kołomyi, gościńcem obok cerkwi,
szkoły i urzędu gminnego. Powoził Zupnyk, syn Wasyla,
gospodarz z Mołodiatyna. W dwudziestu metrach od
mieszkania i sklepu naczelnika gminy — Mikołaja Zie
lińskiego. obok rozwalonej karczmy rozpoczął się napad,
zorganizowany przez Longina Balickiego, brata miej
scowego proboszcza greko-katolickiego.
Na dany znak przez Longina Balickiego, zastępcy
wójta, i na kamendę tegoż; ,,wże jedut, byjte" posypały
się dziesiątki ostrych kamieni i cegieł. Między innymi
w napadzie uczestniczyli: Łeś Petraniuk, syn Mychajla
i Nikola Zupnyk, syn Jac ia Petrowoho. Przed mieszka
niem naczelnika gminy bryczka zatrzymała się, i wysłano
doń woźnicę Petra Hryńkowa, s. Hrycia. z prośbą, by
napastnikom polecił oddalić się. Naczelnik gminy oświad
czył. iż nie ma czasu. Zachęciło to tłum do dalszych
ekscesów. — ze wszystkich stron rzucano kamieniami,
cegłami i flaszkami. Szczególnie natarczywą okazała się
Erystyna Hrynkiw, żona Petra, Ruszono wcwał z miej-
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sęa, lecz tłum zwiększał się, a Longin Balicki krzyczał:
,,czoho stojite, honit, byjte, ne pustyty ich żywymy".
Konie gwałtem zatrzymano. Kamień, rzucony przez Josyfa Zupnyka, syna Iwana* ranił Stefaniwa, — pastor
Kiey uniknął nieszczęścia zasłoniwszy się walizką, którą
przebił na wylot rzucony duży kamień. Nadeszła z po
bliskiego lasu większa jeszcze gromada ludzi z narzę
dziami do pracy w sukurs napadającym. Napadnięci
schronili się do sieni pewnego domostwa, skąd jednak
wywleczeni zostali, bito ich przytem drągami i obrzu
cano wciąż kamieniami.
Najwięcej ucierpiał starszy wiekiem pastor Weidauer.
Po pewnym czasie udało się znowu napadniętym
dostać do bryczki, i galopem uciec do Peczeniżyna,
zostawiając na miejscu szamocącego się i walczącego
z tłumem Stefaniwa.
Bryczka stanęła przed posterunkem policji państwo
wej i tu woźnica zameldował komendantowi: „Tam
łyszywsia szcze odyn pan, kotoroho abo wże ubyły abo
wbjut".
Komendant policji państwowej zamiast udać się bez
zwłocznie na miejsce, by przeszkodzić dalszym znęcaniom się tłumu nad człowiekiem bezbronnym, odpowie
dział spokojnie: *,Znaju toho pana" i wcale ne spieszył
się z pomocą.
Po pewnym czasie przywlókł się do bryczki mocno
pobity Stefaniw i wraz z pozostałymi udał się do Koło
myi, gdzie wszyscy pokrzywdzeni poddali się oględzi
nom sądowo-lekarskim*

Czy patrolujący w Peczeniżynie posterunkowi policji
państwowej, naczelnik gminy i miejscowy proboszcz greko-katolicki mieli uprzednio wiadomość jakąś o szykują
cym się napadzie — to dochodzenie stwierdzi. Wiadomem jest tylko, że dwaj posterunkowi policji państwo
wej z Peczyniżyna byli we wsi Mołodiatynie, gdzie na
15 minut przed odjazdem pastorów do Kołomyi legity
mowali ich, — przedtem zaś byli u naczelnika gminy,
gdy wspomniany już Longin Balicki* brat proboszcza
i późniejszy prowodyr napadu, zwoływał ludzi na naradę.
Opowiadają* że miejscowy proboszcz greko-katolicki
w parę dni po napadzie uspakajał tłum u siebie w domu,
mówiąc: ,,Nebijte sia, niczoho za ce, distanete hroszewu
karu, a my świaszczennyky złożemo ti hroszi".
W dwa dni po dokonanym napadzie główny podże
gacz Longin Balicki w czytelni miejscowej oburzał się
na braci Kusznieriw, którzy oświadczyli, iż, widząc cały
przebieg napadu, powiedzą prawdę, jak było.
Za namową tegoż Longina Balickiego zebrani w czy
telni odgrażali się za to braciom Kusznieriw.
Przypisek Redakcji: Z bólem i wielką przykrością
drukujemy powyższą wiadomość. Czyżby w naszej bied
nej, skołatanej tylu przeciwnościami i piętrzącemi się
trudnościami Ojczyźnie wrócić miały czasy średnio
wiecznej ciemnoty, rozszlałego fanatyzmu i walk religij
nych? Ufamy, że władze wyższe spełnią w tym wypadku
swą powinność i nie dopusczą do tego, aby na Polskę
nowy padł cień w oczach całego cywilizowanego świata.

OD REDAKCJI
. Z numerem dzisiejszym otwieramy w „Jednocie“ nowy dział — „Odpowiedzi Redakcji“ .
Winniśmy to byli uczynić zaraz przy rozpoczę
ciu wydawnictwa, ale niedoświadczenie nasze
w pracy redaktorskiej dostatecznie nas tłomaczy.
Wprowadzając do pisma naszego ten nowy
dział, pragniemy nie tylko oszczędzić sobie
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czasu i pracy na listowne odpowiedzi tym
wszystkim Szanownym Czytelnikom naszym,
którzy nas życzeniami swemi i uwagami za
szczycają, ale również spodziewamy się w ten
sposób umożliwić wielu naszym Czytelnikom
wymianę myśli z nami i nawiązanie bliższego
z nami kontaktu. Prosimy więc o listy do re^
dakcji. Chętnie też będziemy w miarę możności
odpowiadali Czytelnikom naszym, zwracającym
się do nas o wyjaśnienie i zdanie w sprawach
religijnych, wyznaniowych czy społecznych.
Redakcja.
ODPOWIEDZI REDAKCJI
W-bny Ksiądz Kotula, Poznań, Serdecznie
dziękujemy za życzenia listownie nam prze
słane. To cośmy w artykule wstępnym powie
dzieli jest naszym programem i nakazem sumie
nia dla nas. Że walczyć będziemy musieli z tru
dnościami, tośmy sobie dokładnie uświadamiali
i zrażać się niemi przy pomocy Bożej nie bę
dziemy. Prosimy o dalszą życzliwość, poparcie
i... dodajemy serdecznie — współpracę!
W-ny Pan J. K., Poznań, Za-wielce dla nas
miły i cenny list Szanownego Pana z dn. 8/III
b. r. i życzenia w nim zawarte serdecznie dzię
kujemy. Podniesiony w liście Sz. Pana projekt
rozpoczęcia na łamach ,,Jednoty“ dyskusji
w sprawie stworzenia wielkiego dziennika
ewangelickiego poważnie nas zainteresował,
tembardziej, że i my ze swej strony przekonani
jesteśmy o konieczności powstania takiego or
ganu. Uświadamiamy sobie jednak, jak poważne
trudności nastręczą się zaraz na wstępie reali
zowania projektu powyższego. Przedewszystkiem strona finansowa! Potrzebny będzie kapi
tał wielu dziesiątków tysięcy złotych. Jak go
zdobyć? Z uwagi na doniosłość sprawy rozpocz
niemy na łamach ,,Jednoty“ w numerze majo
wym dyskusję na ten temat. Pragnęlibyśmy
wciągnąć do niej najszersze sfery polskiego
ewangelicyzmu. Prosimy o życzliwość i pamięć
i na przyszłość.
Bracia Warszawscy, Więcbork. Serdecznie
dziękujemy za przesłane nam życzenia i prosi
my ze swej strony o pamięć i pomoc w modli
twie. Pismo wysłaliśmy i nadal stale wysyłać
będziemy. Życzymy Wam błogosławieństwa
Bożego w pracy i darów Ducha Ś-go.
W-na p. Marja G. Bcrnatowiczówna, Cieszyn,
List otrzymaliśmy i dziękujemy serdecznie za
cenne dla nas uznanie. Pismo do Londynu wy
słaliśmy pod wskazanym adresem. Prosimy
o adresy do Czech. Przesyłamy życzenia zdro
wia i błogosławieństwa Bożego.
(dalszy ciąg na 2 str. okładki)

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; V2 str. — zł 75, 50, 35; L, str. — zł 40,
30, 20, i V8 str. bez względu na stronę — zł 20.
STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 str. — 50; ‘/4 str. — 30; Vs — zł 20. — Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.
Drukarnia M. S. Wojsk. Przejazd 10.
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przy Zborze Ewang. Reformowanym w Warszawie
(Leszno 20) ma na składzie i poleca:

Pismo święte w różnych wielkościach" i cenach od n aj
tańszych do najdroższych.
Nowe Testam enty (format mały i zwykły) od 60 gr.
do 2.75 gr.
Pojedyncze Ewangelje w papier, oprawie po groszy 12.
Cztery Ewangelje w półpł. oprawie na zwykł. pap. po
groszy 45.
Spiewniczek „O pójdź do Zbawcy“ (pieśni ew angeliza
cyjne) w oprawie płóciennej po 1.50
Takiż sam w oprawie kartonowej po 1.30.
Wielki wybór traktatów w cenie od złotego do 2 groszy.
Sprzedaż w k acelarji Zboru W arszawskiego.
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POLSKA HURTOWNIA
MEBLI

ADOLF KROGH
Sp. z o. o.

SKŁADY: HOŻA 51, TELEFON 96-64.
MAGAZYN: MARSZAŁKOWSKA 81a.
FABRYKA TECHNICZNA: CZERNIA
KOWSKA 160, TEL. 129-54.
Przyjmuje wszelkie zamówienia w zakres
stolarstwa m e b l o w e g o i b u d o w l a n e g o
wchodzące.

P O P I E R A JM Y i R O Z S Z E R Z A JM Y S W E
P ISM O p. t.
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KSIĘGARNIA M. ARCTA
W ARSZAWA, NOWY ŚWIAT 35
POLECA NA SEZON WIOSENNY:
naszej przyrody: Obrazy z życia zwierząt i roślin
napisał B. Dyakowski—564 st. tekstu, 24 tabl.
barwne. 237 ryc. c z a r n y c h ........................... zł 24 —
w o praw ie................................* ...................... zł 32.—
Wilkomm M.: Atlas państwa roślinnego. 200 str.
tekstu, 124 tabl. barwne, 165 ryc. czarnych
w opraw ie...........................................................zł 42.—

Schleyer A.: Ptaki, 239 ryc. barwne w opr.
. . zł 12.50
—. Ryby, gady i płazy, 226 ryc. barw.
. zł 12.50
—. Ćwiat minerałów, 171 rys. barw.................zł 12.50
—. Świat zwierząt, 171 rys. barw....................zł 12.50

Arct-Golczewska M.: Rośliny europejskie 72 tabl.
b a r w n e .......................................................................... zł12.50
Historja naturalna w obrazach:
Część I.: Świat zwierząt, 24 tabl. kol. do
nauki poglądowej, woprawie ; ...................... zł 15.—
Część II.: Świat roślin i minerałów, 23 tabl.
kol..................................................................................... zł15.—
Lampert K.: Atlas państwa zwierzęcego
Część I.: Zwierzęta ssące, 32 tablice kol.
w opraw ie............................................................. zł 10.—
Część II.: Ptaki, 32tabl.kol. w oprawie .
. zł 10.—

10 atlasików kolorowych większych przyrodni
czych p o ...............................................................zł 3.—

K a ta lo g i

na

19 atlasików kolorowych botanicznych, zoologicz
nych, mineralogicznych i astronomicznyc/i po zł 2.—

Atlasy anatomiczne. Budowa ciała ludzkiego 5
dużych ruchomych rozb. atlasów kol. z teks
tem dra W o lb e r g a .............................................zł. 6.—
Budowa ciała kobiecego. Jak wyżej, 8 tabl. ko
lorowych .............................................................zł 8.—
Ciało kobiety. Anatomiczny model rozkł. ko l.. . zł 3.—
Ciało mężczyzny. Jak w y ż e j ................................... zł 3.—

ż ą d a n ie

g ra tis .
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JEDNOTA

D R U K A R N I A
M IN IS T E R S T W A S P R A W W O J S K O W Y C H
WARSZAWA,

PRZEJAZD 10

T E L E F O N Y : 51-25, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :
DRUKARNI A bogato zaopatrzona w czcionki.
Maszyny pospieszne. —Ma s z y na r ot acyj na . —
Stereotypja. — Linotypy.

vvvv
LI TO GRAF JA: Maszyny najnowszego systemu
do formatu 9 0 X 1 2 5 . — Mat erj ał pomocni czy.

vvvv
I N T R O LIG AT O R N I A: Najnowsze maszyny do
falcowania, szycia nićmi i drutem. Duży wybór
materjałów i ozdób do najwykwintniejszych robót
w zakres introligatorstwa wchodzących.

vvvv
WARSZ TATY M E C H A N I C Z N E : Urządzenia
pierwszorzędne. Maszyny precyzyjne. Specjalna
maszyna do ostrzenia noży introligatorskich do
d łu g o ś c i 1.60 m.

WYKONANIE WS Z E L K I C H ROBÓT Z WSZYSTKICH
D Z I A Ł Ó W P I E R W S Z O R Z Ę D N E I SZYBKI E.

