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BEZPIECZEŃSTWO OPARTE NA PRZYJAŹNI MIĘDZY
NARODAMI ZAMIAST BEZPIECZEŃSTWA OPARTEGO
NA ZBROJENIU SIĘ.
(Referat, wygłoszony dnia 29.VIII.28 na Kongresie Związku Wszechświatowego krzewienia przyjaźni
między narodami przez Kościoły w Pradze Czeskiej przez Biskupa Ireneusza z Nowego Sadu — Serbja).

Istotę zbrojnego bezpieczeństwa wyraża traf
nie znane przysłowie łacińskie: si vis pacem, pa*
ra bellum — jeśli pragniesz pokoju, szykuj się
do wojny. Zbrojne więc bezpieczeństwo niczem
innem nie jest, jak przygotowaniem się do woj
ny. Gotowość zaś do wojny zagraża pokojowi,
nie jest więc żadnem bezpieczeństwem, nie za
bezpiecza pokoju, szerzy trwogę i bojaźń, które
precz odpędzają pokój.
Bezpieczeństwo narodów i krajów zagrożone
być może w wieloraki sposób, zmuszając je do
zabezpieczania się drogą zbrojeń. Od wieków
istniały między narodami spory, a po wojnie
stały się one jeszcze liczniejsze. Zwycięsca nie
ufa tajnym zamysłom i planom zwyciężonego,
zwyciężony niezadowolony jest zawsze z wyni
ku wojny. Wzajemne stosunki między narodowemi, czy religijnemi mniejszościami a większo
ścią krajową zatruwa obopólna nieufność. Jeden
naród lęka się irredenty ze strony swego sąsia
da, a ten znowu imperjalizmu pierwszego. Kwestje polityki wewnętrznej państwa, komplikują

stosunki międzynarodowe, oddziaływując na
kierunek polityki zewnętrznej tegoż państwa,
że wymienimy tu dla przykładu sprawę pokoju
w przemyśle.
Zkąd jednak wypływają wszystkie te trudno
ści ustalenia bezpieczeństwa i rozbrojenia w ich
idealnych rozmiarach? Z tego samego źródła
co i w życiu indywidualnem jednostek. W sto
sunkach narodów między sobą, jak i w życiu
jednostek, istnieją zawsze dwie strony, dwie
wole, które się wzajemnie zwalczają. Dlatego
właśnie dwie istnieją możliwości rozwiązywania
nasuwających się zagadnień, z których żadna
jednak nie zadawalnia nikogo. Albo o rozwią
zaniu decyduje silniejszy, narzucając swą wolę
słabszemu, albo też może ono być osiągnięte
drogą kompromisu. W pierwszym wypadku jest
jedna strona, mianowicie słabsza, bezwzględnie
niezadowolona, w drugim wypadku niezadowo
lone są obie strony. W ten sposób spór załago
dzony zostaje tylko do czasu, albowiem strona
niezadowolona czeka tylko sposobności aby
113
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zmienić decyzję na swoją korzyść. Oczywiście
między spierającemi się stronami mowy być nie
może o zaufaniu wzajemnem, przeciwnie nieuf
ność potęguje się, wobec czego obie strony uwa
żają za konieczne byt swój i egzystencję zabez
pieczyć przez gwałtowne zbrojenie się.
Streszczając wyżej powiedziane, można twier
dzić, że trudność osiągnięcia pokoju międzyna
rodowego polega na wiecznem istnieniu i wiecz
nym konflikcie obu tych przeciwstawiających
się sobie sił. Dwie wole walczą ze sobą, i każda
z nich chce na swojem postawić. Człowiek jest
egoistą, uznaje on tylko siebie i swój własny
interes i korzyść. Własnej korzyści podporząd
kuje on wszystko na świecie, wszystko służyć
musi jego własnemu ,,ja“. Co więcej, powiedzieć
można, że egoista i do Boga zwraca się tylko
jako do źródła swej korzyści. Wielu jest takich,
którzy prośbę modlitwy Pańskiej: ,,chleba na
szego powszedniego daj nam dzisiaj“ pojmują
w znaczeniu: ,,daj mnie mój chleb“ . Kopernik
obalił mniemanie, że ziemia stanowi ośrodek
wszechświata, i że wszystkie planety dokoła
ziemi krążą. Nauka dzisiejsza nie uznaje syste
mu geocentrycznego, ale zato w koncepcji ży
ciowej spotyka się coś podobnego, tylko jeszcze
nierównie niebezpieczniejszego: system egocen
tryczny, według którego ośrodkiem świata i ży
cia jest moje własne ,,ja“. I dopóki taki egocen
tryczny system panować będzie na świecie, do
póty będą istniały zagadnienia, niepokojące
ludzkość, bowiem w ten sposób istnieć będzie
tyle centrów tego systemu, ilu ludzi jest na
świecie, i niemożliwą będzie rzeczą, aby się one
ze sobą nie zetknęły. Dla każdego więc czło
wieka istnieją dwie strony tego problematu:
jedna to moje ,,ja“ , któremu wszystko służyć
musi, druga — to cały pozostały świat, który
mię zmusza, abym mu służył. W ten sposób
układają się stosunki wzajemne pomiędzy je
dnostkami, stosunki w życiu społecznem międzyklasowe i międzypartyjne, i wreszcie w ży
ciu międzynarodowem pomiędzy państwami
i narodami.
Charakterystyczną cechą systemu egocen
trycznego jest stosowanie dwojakiej miary
przy ocenie i regulowaniu życia. Jedną z tych
miar stosuje się do siebie, drugą do reszty świa
ta. Czego ja, jako z prawa mi przynależne, żą
dam dla siebie, czy dla rodziny swojej, czy
wreszcie dla swego narodu, tego nie przyznaję
innym. Miara, którą do siebie stosuję, zawsze
jest większą od tej, którą mam dla sąsiada me
go. Taka podwójna miara — to znak nieszczerości i nieprawdy w człowieku, a nieszczerość
i nieprawda nie mogą być podstawą zdrowych
stosunków pomiędzy ludźmi.
Trudności więc stojące na drodze urzeczy
wistnienia się bezpieczeństwa i pokoju między
ludźmi, narodami i rasami, leżą nie poza nami,
ale w nas samych. Nie r-eligja, nie język, nie gra
nice powodują rozdźwięk, napięcie i wreszcie
nieprzyjaźń, ale nasza wewnętrzna dyspozycja.
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W każdym człowieku mogę dopatrywać się sa
marytanina, a wiadomo, że żydzi nie obcowali
z samarytanami, ale mogę również względem
każdego być samarytaninem i czynić to, czego
ani kapłan, ani lewita nie uczynili. Cała waga
i trudność problematu naszego polega więc na
tern, że nie zależy on od zewnętrznego uregulo
wania wzajemnych ludzkich stosunków, ale od
ich wewnętrznych właściwości. Jest to proble
mat, mówiąc językiem biblijnym, nie cielesny,
ale duchowy. Rozpatrywać go winniśmy z du
chowego punktu widzenia. Ten duchowy punkt
widzenia winien być podkreślony i wobec w szy
stkich okropności wojny. Wojna nie tylko zabija
ludzkie ciała, nie jest ona dla tego tylko strasz
ną, że przelewa krew jak wodę, ale czemś najstraszniejszem jest dla tego, że zabija dusze
ludzkie. Podawano nam już dokładnie, ilu to
zdrowych ludzi stało się kalekami, lub zginęło
zupełnie na wojnie. Ale nikt nigdy nie podał
nam dokładnie nierównie straszniejszych cyfr.
Jeszcze nikt nie zajął się obliczeniem, ile to
czystych dusz stało się przez wojnę duchowemi
kalekami, a nawet duchowemi trupami. W ślad
za wojną idą zazwyczaj różne choroby zaraźliwe.
Duch wojny jest sam przez się epidemją zaraźli
wą, która niszczy bez litości dusze ludzkie. Po
wojnie pozostają zniszczone drogi, przerwana
komunikacja, opustoszałe domy, zrujnowane
miasta. Przekonać się jednak naocznie możemy,
jak prędko szkody te naprawione być mogą,
jak kultura materjalna w niedługim stosunkowo
czasie na nowo przywróconą być może. Ale
z duchowemi ruinami dzieje się inaczej. Nie
równie niebezpieczniejszemi od szkód materjalnych są choroby, szkody i krzywda wyrządzone
przez wojnę duszom poszczególnych jednostek,
a nawet zbiorowej duszy narodów całych.
Zagadnienie bezpieczeństwa międzynarodo
wego i pokoju światowego, będące w gruncie
rzeczy zagadnieniem natury duchowej, nie może
więc oczywiście w sposób zadawalniający roz
wiązane być przez użycie środków zewnętrz
nych. Traktaty pokojowe, przymierza, traktaty
arbitrażowe, umowy gwarancyjne zawierane są
prawda w dobrych i szlachetnych zamiarach,
ale czyż mogą one okazać się skutecznemi, sko
ro i w nich odzywa się egoizm, który jest źró
dłem nowych konfliktów? Lekarstwo radykalne
musi mieć inny — duchowy charakter. ,,Serce
czyste stwórz we mnie, o Panie, a ducha prawe
go odnów we wnętrznościach moich“ . Tu leży
jądro sprawy. Żadne traktaty żadnemu narodo
wi nie zagwarantują bezpieczeństwa, dopóki
się w sercach ludzkich nie dokona ona najwięk
sza reforma, ona istna rewolucja. Nie mogę
przecież czuć się bezpiecznym, sam będąc nie
bezpiecznym dla swego sąsiada. Wojny czło
wiek nie wytępi, dopóki jej winowajcy poza so
bą szuka.
Ta rewolucja w sercu człowieka polega na
tern, że człowiek ludzką swoją wolę z tronu jej
strąca i na jej miejsce Boską stawia wolę. „Ojcze
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nasz.... bądź wola Twoja“ ! Poddanie się każdej
ludzkiej woli pod jedną, przez wszystkich uzna
ną, wolę Bożą oznacza koniec systemu egocen
trycznego i jest zapoczątkowaniem systemu teocentrycznego. Poddanie woli ludzkiej pod wolę
Boską jest to w gruncie rzeczy sprawą religji.
Wynika z tego, że problemat bezpieczeństwa
i rozbrojenia, który był punktem wyjścia rozwa
żań naszych, wysuwa się z gabinetów polityków
i dyplomatów i przechodzi w sferę działalności
Kościoła. Polityka i dyplomacja opieraią się na
zręczności, roztropności, przebiegłości i grze hazardownej. Te zalety dziedzictwem być mogą
tylko niewielkiej liczby ludzi. W ten sposób lo
sy, pokój i dobrobyt ludów zależne by być mu
siały od przypadku. Pokój w ten sposób osiąg
nięty przypominałby dom zbudowany bez fun
damentów, i nie pozostaje nic innego, jak ubez
pieczyć go bagnetami. Ale pokój oparty na ba
gnetach nie jest pokojem. Prawdziwy i trwały
pokój osiągnięty być może tylko przez we
wnętrzne nawrócenie się człowieka, przez pod
danie ludzkiej woli pod wolę Boską. To we
wnętrzne przeobrażenie człowieka nie stoi
w żadnym związku z polityką i dyplomacją. Po
lityka i dyplomacja, nawet gdy nie podżegają
ambicyj ludzkich, w żadnym razie nie uszlachet
niają ich. Uszlachetnienie to sprawić może tylko
religja.
Religji więc na stronę usunąć nie można, gdy
się dąży do utrwalenia pokoju międzynarodo
wego i dobrej woli, gdyż w tej właśnie dziedzi
nie ma ona swe specjalne zadania i za niewyko
nanie ich musi ponieść odpowiedzialność. Ma
ona też swoje własne sposoby i środki do spro
stania temu szczytnemu zadaniu. Na pierwszy
rzut oka zdawaćby się mogło, że zredukowanie
całego wielkiego kompleksu problematów, tak
skomplikowanych jak kwestja pokoju, do pro
stej matematycznej formułki, mianowicie spro
wadzenie ich do odnowienia serca ludzkiego
i poddania ludzkiej woli pod wolę Boską, zbyt
rzeczywiście prostem jest rozwiązaniem i zbyt
ogólnikowym środkiem. Zdawać by się mogło
nawet, że wątpliwem jest, czy ludzie w stanie
są zamienić się w istoty altruistyczne, do po
święceń zdolne. Jednakże rozwiązanie proste
nie koniecznie musi być jednocześnie rozwiąza
niem mylnem. Wbrew wszelkim pozorom mo
żemy spokojnie wierzyć w postęp dobrego na
świecie. Jeśli kto powie, że ludzie są źli, to
my mu odpowiemy, że byli oni kiedyś jeszcze
gorsi, a będą lepsi. Jeśli na świecie zdarzają się
wypadki pogodzenia się dwojga ludzi, to jest to
niewątpliwym dowodem, że możliwem jest zu
pełnie pogodzenie się dwóch tysięcy, czy dwóch
miljonów, ba nieograniczonej liczby ludzi nawet.
Tak jak dwoje ludzi związanych być może ze
sobą serdeczną i szczerą przyjaźnią, tak samo
przyjaźń łączyć może dwa narody. Religja, któ
ra ma moc nawrócenia jednego człowieka, może
nawrócić całe narody. I nawracała je też istot
nie. Religja, która narody barbarzyńskie ucywi
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lizowała, może cywilizowanych zamienić w po
kój czyniących. Religja, która usunęła niewolni
ctwo, może i wojnę'usunąć. Religja, która wiele
tysięcy męczenników gotowymi na śmierć dla
idei uczyniła, może miljony od bezmyślnej
śmierci lub okrutnego mordu na wojnie wyba
wić.
Prawda, że historja nam mówi o wojnach re
ligijnych, a Kościół im nie zapobiegał. Ale wiele
z tych wojen religijnych pozornie tylko religijnemi były wojnami, w rzeczywistości zaś były
to wojny polityczne. Z drugiej strony faktem
jest niezaprzeczonym, że religja i Kościół potra
fią przeobrazić ludy wojownicze i uczynić ich
pokój miłującymi. Nawet zwykłe indywidualne
odrodzenie się jednostki jest często procesem
powolnym. Proces ten w zastosowaniu do wiel
kich mas ludowych musi być z natury rzeczy
jeszcze powolniejszym. Aby się on mógł doko
nać, musi wpierw prawda, że wojna jest bezpra
wiem i niemoralnością, do świadomości mas
przeniknąć, a to idzie powoli, lecz niemniej po
stęp jest tu widoczny. Nie jedno zdaje się dzisiaj
świadczyć o tern, że ludzkość właśnie w dobie
dziesiejszej poczyna rozumieć słuszność idei p a
cyfizmu.
Przytem nie należy zapominać, że Kościół
w czasie wojny wprawdzie błogosławi idących
na wojnę, ale jednocześnie potępia wojnę na
pastniczą. W starodawnych modlitwach Kościo
ła ortodoksyjnego, które i dzisiaj po wybuchu
wojny odmawiane są w świątyniach, modli się
wprawdzie Kościół o zwycięstwo nad wrogiem,
ale modlitwy te zdają się z jednej strony z tego
wychodzić założenia, że wierni należą nie do
napadających, lecz do napadniętych, a nawet
pokonanych, z drugiej zaś strony przebija w nich
przeświadczenie, że dla grzechów swoich zostali
oni w ten sposób przez Boga pokarani. ,,Myśmy
zgrzeszyli przeciwko Tobie, o Panie, modli się
Kościół, ale my wiemy, że miłosierdzie Twoje
większe jest, aniżeli grzech nasz, dlatego woła
my do Ciebie w skrusze i pokucie: zmiłuj się
nad nami, Boże ojców naszych.... Dla grzechów
i przestępstwa naszego dozwoliłeś, Sędzio spra
wiedliwy, wrogom naszym zło nam uczynić. Ale
z łaski swojej odwróć Twój gniew sprawiedliwy
i zmiłuj się nad nami. Wiemy, o Panie, że nas
karzesz jak ojciec dzieci swoje, abyś nas przez
niedolę naszą bliżej mógł do siebie pociągnąć.
Dlatego wołamy do Ciebie: odpuść nam grzechy
nasze i wybaw nas od nieprzyjaciół naszych,
o Boże ojców naszych“ ! Według tego poglądu
jest wojna karą za grzechy nasze i środkiem od
wrócenia się naszego od grzechów i nawrócenia
do Boga. Znaczy to: usunięcie wojny równoznacznem jest z nawróceniem się do Boga. Na
wrócenie się do Boga — to zwycięstwo i pokój.
Przypuszczam, że modlitwy na czas wojny
wszystkich Kościołów chrześcijańskich w tym
samym są pisane duchu i sensie. Wojna jest na
stępstwem grzechu. Walka z grzechem jest wal
ką z wojną. Nie dość jest oświadczać, że wojna
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jest bezprawiem, że jest ona pogwałceniem
wszelkich praw ludzkich. Należy ją uznać za
grzech, za obrazę woli Bożej. Religja przywodzi
wszystkie wole ludzkie do poddania się pod
jedną wolę, wolę Bożą. Wola Boża wyrażona
jest w jego przykazaniu. A przykazanie jego
brzmi: „miłuj bliźniego swego, jak siebie sa
mego“ . Miłość bliźniego wyłącza wojnę. Wojna
różni ludzi, dzieli ich na zwycięsców i zwycię
żonych, zdobywców i poddanych. Miłość zaś
łączy ludzi, bowiem widzi ona przed sobą tylko
jedną kategorję ludzi. Zwycięstwo zdobyte
przez wojnę nie wzbudza ufności. Im mocniej
zwyciężony bywa uciskany, tern silniej będzie
on stawiał odpór. Zwycięstwo zaś miłości jest
absolutne. Rozbraja ono wroga zupełnie. Miłość
jest warunkiem nieodzownym pokoju. Pewnie,
że i w polityce, przy zawieraniu traktatów
przyjaźni i umów międzypaństwowych działa
w pewnej mierze miłość. Ale charakterystycznem w takiej miłości jest to, że jest ona tylko
na czas trwającą, ograniczoną, samolubną,
a przeto nieszczerą. A tam, gdzie szczerości
brak — tam niema miłości.
Polityka i dyplomacja zajmują się wielu kwe*
stjami, ale pomimo najszczerszych usiłowań
i najlepszych wysiłków kwestje najważniejsze
dla ludzkości nie mogą być na polu polityki
i dyplomacji rozwiązane, bo brak tu rzeczy naj
ważniejszej: stworzenia nowego serca, które
woli Bożej jest poddane i pełne jest miłości.
Religja dąży do stworzenia świata, składającego
się z serc, zdolnych do zgody, przyjaźni i miło
ści, jako namiastki świata sobkostwa i niena
wiści. W tym przez religję stworzonym świecie
znikają oczywiście natychmiast wszelkie groźne
spory i różnice, jak problem większości i mniej
szości narodowych i religijnych, różnice socjal
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ne, nacjonalne i rasowe. Gdy polityka żądać
musi, aby mniejszość poddała się większości,
zwyciężony poddał się zwycięscy, słabszy sil
niejszemu, miłość nie szuka swego. Uczy nas
ona czynić to, co Bogu jest miłego, mniejszość
traktować w taki sam zupełnie sposób, jak
i większość. Polityka i dyplomacja, aby pokój
sprowadzić, dzieli świat na partje i klasy, ale
w łonie partji szukają wszyscy tego, co ich jest
własnego, a nie tego, co jest Chrystusowe, dla
tego niema pokoju między partjami i klasami —
tylko walka i nienawiść. Miłość jednoczy poróż
nionych w jednym duchu, w duchu Bożym, głosi
ona, że wszyscy ludzie dziećmi są Bożemi, że
przeto niema wolnych i niewolników, panów
i służących, i że każdy otrzyma od Boga, według
tego, co dobrego uczynił na świecie.
Polityka i dyplomacja doszukuje się różnic
między ludami i rasami, a ludy i rasy pozbawia
ją się wzajemnie pokoju. Miłość głosi, że niema
greka i żyda, wolnego i niewolnika, bo tenże
Pan wszystkich, bogaty jest dla wszystkich,
którzy go wzywają. W świecie miłości dozwo
lona jest tylko jedna zbroja — zbroja Boża,
pancerz sprawiedliwości — najwłaściwsza i naj
pewniejsza gwarancja bezpieczeństwa. W świe
cie miłości niemasz lęku przed imperjalizmem,
bo niemasz tam innego imperjalizmu, jeno imperjalizm miłości. Niema tam niebezpieczeństwa
irredenty, bo miłość zna jedną tylko irredentę—
irredentę Królestwa Bożego. Przysłowie łaciń
skie: ,,si vis pacem para bellum“ traci w świecie
miłości swój sens i znaczenie. Przez gotowość
do wojny pokoju nikt nigdy nie osiągnię. Przy
słowie to w świecie miłości nową przybiera
formę i inny sens: ,,si vis pacem, dilige proxinuum“ , jeśli pragniesz pokoju, miłuj bliźniego
swego!

********************** ********************************** ******************
PROF. LEHMANN.

R E L IG JA

P I E R W O T N A.

S i ł y ż y c i a . Dzicy mieszkańcy wyspy Bor
neo nie zadowalają się zabijaniem swoich wro
gów po odniesieniu zwycięstwa nad nimi, lecz
obcinają im głowy i zabierają je do domu; suszą
na powietrzu, a następnie wieszają pod dachem
swoich domostw. Wierzą bowiem, że w ten spo
sób wzmocnili własną siłę i powiększyli dobro
byt swego domu; mniemają, że siła życiowa za
bitego wroga znajduje się w jego głowie i może
być odziedziczona przez zabójcę. Australijczycy
mają zwyczaj zabijania starszych rodu, gdy w
nich życie zamiera, spożywają ich serca i wą
troby, aby w ten spsób zachować dla rodu ich
siłę życiową. Za dawnych czasów udawała się
młodzież wioskowa we wschodnich Niemczech
do lasu, gdy wiosna występowała w pąkach
i gałązkach, aby ściąć pręty wierzby. Temi prę-

tami bili młodzieńców we wiosce, którzy w po
dziękę za dostarczoną im przez uderzenie siłę
życiową musieli odpłacić się wódką lub srebrną
monetą. „Wprowadzić lato do wioski“ oznacza:
zaopatrzyć wioskę w siły pierwszych zielonych
gałązek leśnych; drzewko majowe, choinka,
sięgające czasów pogańskich Niemiec, jemioła,
która od czasów celtyckich należy do angiel
skich zwyczajów Bożego Narodzenia, posiadały
pierwotnie to samo znaczenie. W kamieniach
zamieszkują również takie siły; dlatego układa
li pogańscy Celtowie chorych i kobiety bezpłod
ne na świętych kamieniach w lesie. Kamienie
poświęcone i kamienie drogie zaliczano w śre
dniowieczu do najlepszych leków przeciwko
chorobie i niemocy. Malajczycy uważają aż po
dzień dzisiejszy kamienie za obdarzone siłą du
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chową lub materją duchową w stopniu więk
szym, niż istoty żywe, ponieważ kamienie są
od nich trwalsze, cięższe i twardsze. Kamień
może zabić człowieka, lecz człowiek nie może
uśmiercić kamienia.
Są to wyobrażenia i zwyczaje ludów pierwot
nych czyli ludów natury, którzy nie stworzyli
kultury mogącej wyzwolić ich z pod przemocy
natury, i dlatego pozostają na tym samym szcze
blu rozwoju z pokolenia w pokolenie. Wśród
narodów kulturalnych przechowuje ludność
wiejska takie tradycje stare aż po nasze czasy.
Podług zapatrywań dawnych cała przyroda ob
fituje w siły i moce, które wpływają szkodliwie
lub korzystnie na człowieka, i które należy wy
korzystać ku pożytkowi własnemu lub rodziny;
albo usunąć, gdyby miały zaszkodzić. Przytem
niema różnicy między człowiekiem a zwierzę
ciem, roślinami a minerałami. Różnica między
światem organicznym i nieorganicznym polega
jedynie na większym lub mniejszym stopniu
ruchliwości i siły życiowej.
F e t y s z y z m . Gdy europejczycy poraź
pierwszy poznali negrów afrykańskich, ujrzeli
ku swemu zdumieniu, że oni uważają kamienie
i drewna, zęby zwierzęce, piórd ptasie i t. d.
za święte przedmioty, do których zasyłają mo
dły jak do bogów. Taki przedmiot otrzymał
z języka portugalskiego nazwę fetysza, środka
czarownego, a religja — fetyszyzmu. Jednak
przedmioty te nie są właściwie bóstwami. One
należą do państwa przyrody, gdzie każda rzecz
rzekomo ma duszę i każdy przedmiot, o ile on
nie jest zepsuty i nadaje się do użytku, posiada
swego ducha. Duch opuszcza garnek, gdy ten
się stłucze; jeżeli włócznia minie swój cel, to
musi być ktoś, kto jej zabrał siłę. Jeżeli pewna
rzecz okazała się bardzo korzystną lub przy
niosła szczęście, wtedy jest otaczana wielką
czcią, a jednostka lub ród czynią z niej fetysza.
Takim przedmiotom przypisują wpływ na czą
stkę przyrody, do której one należą (pióru pta
siemu na powietrze, zębowi zwierzęcemu na
zwierzęta leśne, rogowi kozy na stada): zupeł
nie przypadkowe przedmioty (trzonki noży, ka
wałki lustra, materji it. d.) mogą się stać świę
tością dla człowieka. U Europejczyków, szcze
gólnie u katolików w Południowej Europie,
u mahometan i innych wyznawców wyższych
religij można odnaleźć ślady fetyszyzmu, gdyzdrowie i szczęście uzależnia się od amuletów,
talizmanów, „Maloechio“ , (przeciwko oczom
urocznym).
T a b u . Król i królowa Maorisów w Nowej
Zelandji odbywają podróż po swoim kraju. Niewolno im, noszonym w lektykach, stąpić na zie
mię, nie będącą ich własnością, ponieważ
z chwilą, gdy to uczynią, ziemia przechodzi na
ich własność. Przy spożywaniu posiłków karmią
ich zapomocą długich łyżek; nikomu nie wolno
dotknąć naczyń, z których oni jedli, a szczątki
ich pokarmów są niszczone. Królewskie te oso
by posiadają siłę życiową, która działa silniej,
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niż ludzi zwykłych; ona przenosi się na wszyst
ko, czego się dotkną. Jeżeli ta siła przechodzi
dzięki dotknięciu przypadkowemu na innego
człowieka, staje się on nieczystym. Ta sama
siła, która uświęca przywódcę, zanieczyszcza
człowieka zwykłego. Obydwaj muszą być izolo
wani tak długo, jak trwa w nich ta siła; cza
rownik, kapłan, naczelnicy, szlachta i królowie
uważani są przez wiele ludów, szczególnie przez
Polinezyjczyków i Melanezyjczyków, za tabu
(oznaczonych); ludzie zwykli mogą się stać w
pewnych wypadkach tabu, szczególnie w nie
bezpiecznych sytuacjach (na wojnie, polowaniu,
w połogu, po wypadku śmierci w rodzinie). Siła
tabu naczelników i kapłanów chroni ród przed
wpływami szkodliwemi złych duchów i sił przy
rody. Bez stałego działania siły tych osób świę
tych wszystko by zawiodło i zginęło.
Melanezyjczycy nazywają tę siłę „mana“ .
Je st ona pewną ilością mocy, posiadanej przez
ród, i jest uważana za rodzaj bóstwa. W sposób
podobny mówią niektóre plemiona indjan
o ,,wielkim duchu“ , który jest w rzeczywistości
personifikacją siły magicznej, posiadanej przez
lekarza, i posiada to samo miano (manitu, orenda).
A n i m i z m. Nawet w tych wypadkach, gdy
siły nie są przeistaczane w bóstwa w podany
sposób, mogą być uważane za istoty osobowe,
które występują w postaci zwierząt, ludzi, albo
djabłów, często napastujących ludzi. Gdzie religia przeważnie polega na wierze w takie du
chy, otrzymuje nazwę animizmu (łaciński animus = duch). Świat duchów nie ma ustalonych
granic, poczyna się od nawpół materjalnych sił
życiowych a kończy na świecie bogów. W tej
wierze wielką rolę odgrywają duchy chorób;
powszechnie uważane są one za przyczyny cho
rób fizycznych i psychicznych. Pierwotna sztu
ka lekarska polega na wypędzeniu demona,
opanowującego pacjenta. Do tego jest potrzeb
na znajomość imienia właściwego demona i for
muły zaklęcia, która wiąże demona. Często
czarownik lub kapłan przyjmują postać silniej
szego demona, panującego nad duchem cierpie
nia: indyjski ,,lekarz“ przebiera się za jaguara,
ryczy i skacze jak on i rzuca się na chorego,
aby wypędzić z niego ducha zwierzęcego, który
go opanował.
K u l t d u s z . Świat duchów został znacznie
rozszerzony przez kult zmarłych (ojców, przod
ków) który zwykle w formie kultu grobów za
panował w znacznej części świata i zachował
się nietylko u ludów pierwotnych, lecz i w pań
stwach wschodu i starożytności, w Egipcie i Assyrji, Rzyfnie i Grecji, w naszych czasach w Chi
nach i Japonji. Kult dusz polega na wierze, że
dusza człowieka (albo jedna z jego dusz) prze
żywa człowieka i pozostaje przy grobie lub w
domu, gdzie dusza, szczególnie ojca rodziny,
opiekuje się nadal życiem i szczęściem rodziny,
jej dobytkiem, trzodami, urodzajnością pól i t. d.
Dlatego starają się pozyskać życzliwość duszy
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przez ofiary zmarłych i uszanowanie dla trady
cji rodzinnej; zdobią groby ojców i zachowują
pamięć o nich. W wiosce negrów znajduje się
cmentarz w środku osiedla i jest świątynią, jak
w starogreckich Mikenach; w Chinach składają
ofiary codziennie przodkom domu, i corocznie
odbywają uczty na ich grobach. Z tej czci zmar
łych powstaje pietyzm, który cechuje życie w
państwach animistycznych i przyczynia się do
ich trwałości (państwo rzymskie, Chiny).
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śród fińskich szczepów syberyjskich, był
w okresie pogańskim religją Finów i Lapończy
ków w Finlandji i w Północnej Skandynawji.
Bohaterowie fińskiego eposu „Kalewały“ są
czarownikami. Stara skłonność do ekstazy
ujawnia się jeszcze podczas nabożeństw u chrze 
ścijańskich lapończyków, szczególnie, po spo
życiu Kmunji Św.
T o t e m i z m . Widzieliśmy, że dzicy nie
uznają istotnej różnicy między człowiekiem
To pojmowanie przyrody,
M a g j a. Wyobrażeniom o przyrodzie udu a zwierzęciem.
chowionej i zachowaniu się w niej demonów uwzględniające i rośliny, znalazło swój wyraz
odpowiada szereg zwyczajów i obyczajów, któ w totemizmie ( od wyrazu totem — oznaka).
re nazywamy magicznemi. Ludzie pierwotni Szczepy Indjan, jak naprz. również australijskie,
starają się za ich pomocą wpłynąć na przyrodę dzielą się na klasy albo rody, które otrzymują
i na swoje ludzkie otoczenie. Gdy Indjanie szy nazwę od jakiegokolwiek zwierzęcia lub rośli
kowali się do polowania na bizonów, przygoto ny i zaliczają się do pewnego gatunku zwierzę
wywali się do niego przez igrzyska, podczas cego (naprz. niedźwiedzi, bobrów, kruków, kanktórych jedni przedstawiali bizonów i byli guru, strusi). Mniemają, że stoją pod opieką
chwytani przez innych; przedstawiając szczę swego totemu, jednocześnie strzegą i chronią
śliwy wynik polowania, byli tego mniemania, zwierzę totemowe. Nie zabijają go, lecz prze
że mogą sobie zgóry zapewnić zdobycz obfitą. ciwnie wykonują tajemnicze ceremonje, aby po
Podobnemu celowi służyły tańce wojenne przed mnożyć dany gatunek zwierzęcy i roślinny
wyprawą. Gdy Australijczycy nie mają przez i wzmocnić jego siłę. Je st to rodzaj przymierza
dłuższy czas deszczu, kopią dziurę w ziemi, któ z przyrodą w celu wzajemnego samozachowarą napełniają wodą; naokoło tej dziury skaczą nia. Członkowie tego samego totemu są uwa
jak żaby i krzyczą jak kaczki, lub też naśladują żani za braci zwierzęcia totemowego i przeto
grzmot albo deszcz. W ten sposób usiłują wpły są braćmi między sobą. Członkom tego samego
nąć na wolę przyrody przez poglądowe przed totemu jest wzbronione zawierać ze sobą związ
stawienie własnego życzenia i spodziewają się, ki małżeńskie; ścisłe ugrupowanie społeczeń
że ono się napewno ziści, o ile postąpią w spo stwa w totemizmie zapobiega w ten sposób po
sób właściwy. Wychodzą z tego założenia, że gorszeniu rasy przez incesty. Zwykłą formą mał
istnieje tajemniczy związek między rzeczami żeństwa u ludów pierwotnych jest szukanie żo
podobnemi (podobieństwo staje się przyczyną) ny śród obcych szczepów i rodów (egzogamja).
M o r a l n o ś ć . Moralność pierwotna zasa
i z tego powodu rzeczywistość musi odpowia
dać symbolowi. Również ludność wiejska upra dza się na spełnianiu takich rytualnych przepi
wia czary sympatyczne: kto posiada obraz pew sów, których przeznaczeniem jest ustalenie do
nej osoby, ma rzekomo władzę nad nią. W szyst brego stosunku z duchami i mocami, i przez to
kie rodzaje łączności i styczności (naprz. mię umocnienie ustroju społecznego i warunków
dzy człowiekiem a jego imieniem lub odzieżą) jego istnienia. Nie wykracza ona zwykle poza
są uważane za stosunek przyczynowy. Dlatego zakres tych przepisów socjalnych, które mają
ma czarownik moc nad demonem, którego imię postać zakazów. Ci sami ludzie, którzy ściśle
jest mu znane. Obok „podobieństwa jako przy stosują się do tych przepisów sztucznych i pod
czyna“ występuje tu zasada „pars pro toto“ , dają się śmierci, gdy przekroczą tabu lub zawrą
jeżeli ktokolwiek posiada cząstkę człowieka małżeństwo w swoim totemie, mogą bez wszel
(jego włosy lub odzież), jest to wystarczające kich wyrzutów sumienia kłamać, kraść i oszu
do oczarowania go, jego dusza, t. j. on sam jest kiwać, zabijać i uprawiać nierząd. Oni sie jesz
rzekomo obecny. Podług tego zapatrywania du cze nie nauczyli cenić cnót osobistych, jak ucz
sza rozciąga się na całość osoby danego czło ciwość i umiłowanie prawdy, skromność i ła
wieka, jego ciało, jego odzie*, jego imię, jego godność. Moralność na tym stopniu rozwoju jest
majątek. Tylko osoby specjalnie wyposażone 0 wiele niższa od naszej. Popełniono niespra
i wykształcone, czarownicy lub kapłani, posia wiedliwość względem ludów pierwotnych, za
dający właściwą technikę, ubiór i wystąpienie,
mogą zaklinać duchy (uprawiać mantykę), czło rzucając im niemoralność; zwykle spełniają oni
wiek zaś zwyczajny może stosować tylko magję przepisy moralne których im nie brak, w spo
zwykłą. Takimi czarownikami są w pogaństwie sób ścisły. W swem zachowaniu się i postępo
fińskiem szamani, którzy na skutek dzikich waniu kierują się ostrożnością i dbałością aby
tańców wpadają w ekstazę i w ten sposób łą nie ściągnąć na siebie gniewu duchów albo in
czą się z duchami. Oni przywołują duchy do nych złych skutków dla swego nieposłuszeń
swego bębna czarownego, który dlatego służy stwa. Dzięki temu zlewa się moralność z religją,
do przysporzenia nowych sił życiowych domowi 1 można twierdzić, że niewielu ludzi spełnia
i jego mieszkańcom, do leczenia cierpień i bez przepisy religijne z taką ścisłością, jak ludzie
płodności kobiet. Szamanizm, jeszcze panujący pierwotni.
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P o j ę c i e B o g a ? Nie zostało rozstrzygnięte
pytanie, czy ludy pierwotne posiadają wyższe
wyobrażenia religijne, czy więc istnieją ludy
pierwotne, o których można twierdzić, że wie
rzą w Boga (bez wpływów misji). Nawet tak ni
sko stojący ludzie, jak Buszmeni w Afryce Po
łudniowej umieją modlić się rzewnie do bóstwa:
,,0 Cagu! o Cagu! czy nie jesteśmy twemi dzieć
mi? Czy nie widzisz, że giniemy z głodu? daj
nam chleba“ . Również Zulusi w Afryce Połud
niowej znają ducha dobrego, Unkulukulu, któ
remu wprawdzie nie składają ofiar, lecz oddają
cześć w modlitwach. Podobnież można znaleźć
u Australijczyków wiarę w stwórcę i pana, jak
i Indjanie znają „wielkiego ducha“ czczonego
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pod mianem manitu. Jednak zdaje się, że zapa
trywania te nie wznoszą się ponad ich pierwot
ne pojmowanie. Mniemają, że należy poza zja
wiskami poszukiwać osoby; czarownik i naczel
nik są dla nich sprawcami nawet codziennych
zjawisk. Nie dziwić się zbytnio, jeżeli podług
ich pojęć duch, rozporządzający większą siłą
czarodziejską jak naprz. manitu, jest uważany
za wcielenie tej siły czarodziejskiej, mana, lub
za największego naczelnika w zaświatach. J e 
żeli oni łączą się z tym duchem przez uczucia
pobożne lub modlitwy, byłoby niesłuszne od
mawiać im wszelkiej wiary w Boga; misjonarze
zaś czynią dobrze, nie bojąc się nawiązać do
tych zalążków.

P. HULKA-LASKOWSKI.

JEZUS W LITERATURZE W SPÓ ŁCZESN EJ.
Przed laty kilkunastu jeden z najwybitniej mojewski, Couchoud reprezentują pogląd coraz
szych teologów niemieckich napisał był cieka inaczej uzasadniany, że Jezus nigdy nie istniał
wą rozprawę o Jezusie w zwieciadle stuleci. jako człowiek, że zawsze był Bogiem, a jego
Mówił, oczywiście tylko o teologji i koncep legenda ma być humanizacją jego bóstwa, taką
cjach teologicznych postaci Jezusa, włączając samą, jakie znają religje dawnego wschodu,
do nich Dawida Straussa i Ernesta Renana. a nawet grecka i rzymska. Trzeba sobie powie
Gdyby pisał takie same dzieło dzisiaj, to musiał dzieć, że poglądom tym drogę utorowała teoby włączyć do niego bardzo dużo poważnej li logja liberalna, osobliwie Strauss swoją teorją
teratury nieteologicznej. Jezus jest postacią, mitów Chrystusowych. W naturze ludzkiej jest
która nie daje ludzkości spokoju, pobudzając dużo skłonności do krańcowej przesady i skłon
i zmuszając ją bezustannie do konfrontacji każ ności tej nie umiała opanować i ukarnić należy
dorazowej rzeczywistości z ideałem. Od lat cie ani teologja chrześcijańska, ani bezkryty
dwudziestu mniej więcej Jezusem coraz żywiej czny materjalizm i ateizm. Ale dzisiaj nauka
interesuje się świat laicki, filozofowie, poeci, chrześcijańska umie daleko lepiej odpowiadać
publicyści, działacze polityczno-społeczni. Wi na poglądy mitomanów, niż umiała jeszcze nie
dzimy dwa potężne prądy: jeden wywodzi się dawno temu, gdy raczej sama dostarczała argu
z ewangelji poprzez teologję Pawła w kierunku mentów swoim przeciwnikom przez jednostron
absolutnego uduchowienia postaci Jezusa i koń ne gromadzenie materjału negatywnego i jesz
czy się w eucharystycznej mistyce katolickiej, cze jednostronniejszą jego interpretację. Nie za
oraz w negowaniu historyczności Jezusa przez stanawiano się wcale, albo zbyt mało nad tern,
uczonych religjoznawców, drugi stara się zbli że źródła świeckie zbyt mało mówiły o Jezusie.
żyć jak najbardziej do Boga-Człowieka, czyni Zbyt łatwo wykryto i oceniono wstawkę w
z Jezusa raczej Człowieka-Boga, albo zgoła „Starożytnościach Żydowskich“ Józefa Flawiuczłowieka. Drews, Niemojewski, Brandes, Cou- sza, nie spróbowano nawet zinterpretować ją
choud, Barbusse, Wittig, Ludwig, von Molo — jako przestylizowanie możliwej przecie w tern
oto kilku przedstawicieli tej literatury o Jezu miejscu wiadomości innej, dla Jezusa nieprzy
sie, która zaprząta dzisiaj uczonych, artystów, chylnej, a przez jakiegoś naiwnego pisarza
publicystów.
chrześcijańskiego skorygowanej.
W taki sposób próbuje dzisiaj prześwietlić
Gdy się konfrontuje tych pisarzy jednych
z drugimi, to doznaje się dziwnego wrażenia, że różne profańskie wzmianki o Jezusie wybitny
powtarza się scena pod krzyżem przy podziale francuski teolog ewangelicki, Maurice Goguel.
szat Ukrzyżowanego. Z nieśmiertelnego dzie Jego replika, dana Couchoudowi w miesięczni
dzictwa Jezusowego każdy stara się wziąć tyl ku „Le Christianisme social“ (Nr. 2 fevrier-mars
ko to, co przydać się może dla takich lub owa 1925) warta jest uważnego przeczytania. —
kich celów naukowych, politycznych, artysty Wszechstronna erudycja specjalisty łączy się tu
cznych. Całość zasady Jezusowej, przywileje z głębokim krytycyzmem i bystrą spostrzegaw
i.obowiązki wypływające z przyjęcia jego nauki czością. Umie on powiedzieć bardzo wiele cie
pozstają na uboczu, jako rzecz zbędna, a cza kawego nawet o milczeniu źródeł profańskich
sem nawet zawadzająca. Drews, Brandes, Nie- i wyjaśnia je w sposób zadziwiająco prosty
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i przekonywujący. Przepisywacze chrześcijań
scy nie znali skrupułów dzisiejszej filologji, któ
ra w oryginałach respektuje nawet błędy orto
graficzne i nadmiar znaków pisarskich, zazna
czając tylko w nawiasach, że zostały one do
strzeżone. Gdyby który z tych dawnych przepisywaczy był się zainteresował znanem miej
scem w „Rocznikach“ Tacyta, mówiącem o po
żarze Rzymu i zwalającem winę na chrześcijan,
to byłby je napewno przestylizował w myśl
tradycji chrześcijańskiej. Mówi się tu (cytuję
tłumaczenie Naruszewicza): „Początkiem imie
nia tego Chrystusa, który za panowania Tyberjusza od Prokuratora Pontskiego Piłata na
śmierć skazany. Potłumiony na on czas szkodli
wy zabobon znowu wybuchnął, nietylko w ży
dowskiej ziemi, kędy się to zło wylęgło, lecz
w Rzymie samym, gdzie wszystkie zewsząd
szkarady i sromoty cenę i przytułek mają...“
Dzisiaj przeciwnicy historyczności Jezusa mó
wią, że Tacyt mógł tu był ulec tradycji chrześci
jańskiej i powtórzyć o Chrystusie to, co o nim
mówili chrześcijanie. Otóż gdyby miejsce to, ta
kie wrogie dla Chrystusa i chrześcijan, było ule
gło stylizacji chrześcijańskiej, to z wszelką pe
wnością byłoby zostało uznane za wstawkę,
a nie za poprawkę. I tak jest z innemi argumen
tami pisarzy negujących istnienie Jezusa jako
człowieka.
Wysoce charakterystycznym objawem chwili
jest to, że znakomity współczesny pisarz fran
cuski, radykalno-lewicowy, Barbusse, z wielką
wehemencją i zapałem występuje w obronie hi
storyczności Jezusa i drwi niemiłosiernie z mitomanów. Oczywiście, dla niego Jezus jest tyl
ko człowiekiem i jednym z największych, jeśli
nie największym reformatorem społecznym.
Barbusse widzi w Jezusie wielkiego nauczyciela
sprawiedliwości społecznej ,co więcej, wielkie
go rewolucjonistę, i w jego imieniu domaga się
orzemian radykalnych społeczno-politycznych.
Postać Jezusa jest mu drogą, ale bierze z niej
tylko to, co przydać się może dla rewolucji.
Strona religijno-moralna, to wszystko, co Jezu
sa łączy nierozerwalnie z najwyższemi szczy
tami myśli religijnej całej ludzkości i wszystkich
jej tęsknot w Jezusie spełnionych, to właśnie,
co w Jezusie jest wiekuistem i boskiem, dla
Barbussa jest tylko przypadkowem. geograficz
no - historycznem zabarwieniem nauki Mistrza
z Nazaretu. Podczas gdy Couchoud z naciskiem
powtarza, że Jezus był tylko Bogiem, Barbusse
odpowiada mu z niemniejszym naciskiem, że
Jezus był tylko człowiekiem. Mamy tu do czy
nienia z paradoksem chwili, która dla celów
swoich przystosowuje wieczność.
Z większym spokojem i umiarem, odnoszą się
do Jezusa artyści i literaci. Już przed laty zna
komici malarze niemieccy, von Stuck i von Uhde, przestylizowywali Jezusa na współczesność,
malując go w szatach dzisiejszych i w otoczeniu
ludu dzisiejszego. Katolicki teolog niemiecki,
Józef Wittig, napisał ciekawą książkę pod cha
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rakterystycznym tytułem: „Życie Jezusa w P a
lestynie, na Śląsku i indziej“ . Dla chrześcijanina
Jezus nie jest przeszłością, ale teraźniejszością
wiecznie żywą i żywotną. Jezus żyje i działa na
Śląsku i indziej, jak działał ongi w Palestynie.
To właśnie wyrażone zostało w tytule ciekawej
książki Wittiga. Na Śląsku Jezus głosi króle
stwo Boże, pociesza smutnych, bierze w obronę
upośledzonych, napomina błądzących, uzdrawia
chorych. Zresztą z tendencji książki wynika, że
to się dzieje nietylko na Śląsku, ale wszędzie,
gdzie Jezus ma wiernych uczni. Jest to próba
zbliżenia Jezusa do mas ludowych, wywiedzenia go z mroków świątynnych i złota monstrancyj na ulice, do warsztatów pracy i wszystkich
przybytków chrześcijańskich. Je st to zarazem
radykalizacja chrześcijaństwa. Chrześcijanin nie
może przebywać tam, gdzie nie mógłby wpro
wadzić ze sobą Chrystusa i nie może czynić te
go, czego nie uczyniłby w jego obecności.
Jeszcze dalej i w sposób zgoła już bezcere
monialny, posuwa się w tym kierunku pisarz
niemiecki, Walter von Molo, przestylizowujący
Chrystusa nietylko na dzisiejszość, ale na ja
kąś dowolność artystyczną, która ignoruje zu
pełnie historyczne tło ewangelij. Pisarz ten nie
przedstawia Jezusa takim, jakim go przedsta
wiają ewangeliści, ale w sposób suwerenny uzu
pełnia tradycję ewangeliczną własnemi zmyśle
niami, „psychologizując“ Jezusa i jego otocze
nie w sposób dotąd niebywały. W jego wersji
Jezus jest nauczycielem bezwzględnej pokory
i absolutnego niesprzeciwiania się złu, a to tak
dalece, że gdy wypędza przekupniów z świątyni,
to się później uspokoić nie może, iż wykroczył
przeciw przykazaniu miłości i pokory. Zwierza
się ze swojej udręki, z tego powodu powstałej,
Janowi, i popada w zupełną prostrację. I tu
dzieje się rzecz, która przeciętnego nawet czy
telnika ewangelij musi głęboko zastanowić,
a mianowicie, że pisarz wkłada Jezusowi w usta słowa zgoła obce literaturze i duchowi tra
dycji chrześcijańskiej. W załamaniu swojem J e 
zus powiada: „Ojciec nie gniewa się nigdy, dla
tego i dzieciom jego gniewać się nie wolno. Ojeiec nie gniewa się nigdy, zbłądziłem. Uwio
dłem ciebie (t. zn. Jana). Gniew jest źródłem
wszelkiego zła itd.“ . Jeszcze dowolniej postę
puje autor z uczniami Jezusowymi, czyniąc
z nich poczciwych, ale rubasznych chłopów,
bardzo dalekich od jakiegokolwiek idealizmu,
szukających jedynie osobistych korzyści i roz
mawiających z sobą zgoła po chłopsku. Mówią
np. między sobą, że Panu łatwo mówić, gdy nie
potrzebuje troszczyć się o żonę i dzieci, z Jana
śmieją się (Mateusz i Piotr), że jest głupi i dla
tego bezinteresowny, przygodnie wyrażą się,
że głupi siedzieć będą w królestwie Bożem na
przednich miejscach itd. Czasem znowu, gdy
pisarz mówi o rzeczach wielkich i poważnych
ubiera swoje wywody w zwroty tak pospolite,
że zdaje się, iż siedzimy gdzieś w wiejskiej go
spodzie i przysłuchujemy się rubasznej rozmo
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wie gości, rozmawiających o najpowszedniejszych głupstwach. Autorowi wydaje się zape
wne, że w ten sposób czyni Jezusa i jego oto
czenie prawdopodobniejszym i bliższym rze
czywistości dzisiejszej. Dla czytelnika ewangelij
przywykłego do tej wielkości stylu, prostoty
i powagi, która przemawia z każdego wersetu,
stylizacje takie są nieznośne jako profanacja
świętego i wielkiego. Bardzo stanowczo i ostro
zareagowali przeciwko książce Molo (Die Le
gende vom Herrn) krytycy teologiczni, wyka
zując dowolności pisarza i karcąc niedopuszczal
ne wykraczanie przeciwko tradycji ewangelicz
nej. Ale znalazł się też obrońca teologiczny te
go pisarza i ten obrońca dowodzi, że stylizacje
jego są psychologicznie uzasadnione w tekstach
ewangelicznych. Oderwanie się od tekstów
ewangelicznych, albo też dowolne ich interpre
towanie bez liczenia się ze zdobyczami archeo
logii biblijnej, musiałoby rychło doprowadzić
do przeistoczenia faktów historycznych w do
wolne legendy, wynajdywane przez pisarzy dla
potrzeb chwili świata czytelniczego.
Wytworniejszą pod względem artystycznym
i psychologicznie bardzo bliską tradycji ewan
gelicznej jest książka znanego i cenionego pi
sarza niemieckiego, Emila Ludwiga ,,Der Men
schensohn“ (Syn Człowieczy). W książce tej
uderza styl wytworny i ujmujący prostotą, prze
waga sytuacji nad słowem opisowem autora, umiejętne unikanie powtarzania tego, co już
wiele razy powiedziane zostało. Zwięzłość
i krótkość słowa wobec monumentalności wy
darzenia, oto w dwóch słowach charakterysty
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ka tej bardzo pięknej książki. Ale jest to książ
ka o Synu Człowieczym z naciskiem na przy
miotniku. W podtytule powiedziano, że są to
dzieje proroka, czy pewnego proroka (Geschichte eines Propheten). Czyta się tę książkę z wiel
kim podziwem dla sztuki pisarskiej autora, ale
serce dzisiejszego człowieka, tak często szuka
jące sensu życia, nie znajduje w niej nic dla sie
bie. Okazuje się, że gdy ktoś szuka wiadomości
0 Jezusie, to nigdzie nie znajdzie książki dosko
nalszej od ewangelji. Najznakomitsi pisarze
czerpią z niej właśnie kropelkami, podczas gdy
każdy czytelnik może czerpać pełnemi dłońmi
1 koić pragnienie sensu życia.
Każde słowo ewangelji ma w sobie rezonans
stuleci. ,,Kimże mnie powiadają być ludzie, Sy
na Człowieczego?“ — pytał Jezus w pobliżu
Cezarei Filipowej przed niemal dwoma tysiąca
mi lat. Odpowiedź brzmiała: ,,Janem Chrzcicie
lem, a drudzy Eljaszem, insi też Jeremjaszem,
albo jednym z proroków“ . I przy tern pozostało.
Dla jednych Jezus dotąd jest jednym z proro
ków, dla innych Janem Chrzcicielem rewolucji
społecznej, jeszcze dla innych abstrakcją filozoficzno-społeczną, czemś bladem i nieobowiązującem. Ale i dzisiaj Jezus zwraca się do uczni
swoich z pytaniem: ,,A wy kim mnie być powia
dacie?“ I jeszcze dzisiaj brzmi odpowiedź wiary
i miłości: „Tyś jest Chrystus, on Syn Boga ży
wego“. I tylko to wyznanie obejmuje całą postać
i całego ducha Boga — Człowieka, a spory o ist
nienie i nieistnienie historyczne zamilkają wo
bec tej wiary, dla której życie Jezusa jest w Pa
lestynie, na Śląsku i indziej.

LEON RYGIER.

ID EA LIZM R E L IG IJN Y A S N Y K A .
(w DZIEWIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ URODZIN POETY).

Asnyk, którego rola w dziejach naszej poezji
polega przedewszystkiem na tern, że on pierw
szy przewartościował nasz mesjanizm, że, acz
kolwiek z głębokim smutkiem i melancholijną
rezygnacją, zerwał jednak zaraz w pierwszym
okresie twórczości „dawną z grobami zaży
łość“ — i po upadku powstania styczniowego
w słynnym swoim „Śnie grobów“ zwrócił się ze
stanowczym protestem przeciwko hipnozie za
światowych marzeń romantycznych, — ten
Asnyk jest mimo to jednym z najbardziej typo
wych dowodów, że bez głębokiej religijności
trudno sobie wyobrazić poetę większej miary
i trwalszego wpływu.
Syn okresu pozytywistycznego, okresu, który
w przeciwstawieniu do mickiewiczowskiej apologji „czucia i wiary“ fanatycznie uwielbił
,,mędrca, szkiełko i oko“ i panowanie nad świa
tem oddał myśli badawczej i krytycznej — nasz

poeta przeszedł niezmiernie ciekawą ewolucję
duchową, którą pragnę tu przypomnieć z powo
du dziewięćdziesiątej rocznicy jego urodzin*).
Prof. Eugenjusz Kucharski we wstępie do
„Wyboru poezyj“ Asnyka, wydanego jako tom
67-my „Bibljoteki Narodowej“ , w następujący
sposób charakteryzuje twórcę „Nad głębiami“ :
„Dusza przeczulona i wrażliwa, jakby stwo
rzona na harfę dla uczuć miękkich i rzewnych,
łaknąca pogody i uśmiechów słońca, a wysta
wiona na gromy dziejowej burzy i rzucona w
zawrotny wir nowoczesnej myśli; dusza powoła
na do kontemplacji i rojeń, do rozsiewania cza
rów uśmiechniętej fantazji lub snowania złotej
przędzy myśli przy blaskach słońca — a rzucona
w zgiełkliwy gwar nowoczesnego życia, które
*)
Adam Asnyk urodził się w Kaliszu dnia 11 września
1838 r.
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Lecz mnie zgon również, jak życie,
Od ciebie dzieli:
Obcą m‘ będziesz w błękicie,
Jak tu na zmarłych pościeli.
Przedział otworzy daleki
Ta śmierć, co innych przybliża...
Bo nas rozdziela na wieki —
Znak krzyża.

Ja k tyle razy przedtem i potem, jak prawie
zawsze — myśl o śmierci, o wiecznej rozłące
z najukochańszymi — obudziła w duszy Asnyka
potrzebę wiary. Może zabrzmiało mu w duszy
„echo kołyski“, może rozległy się w sercu świę
te rady matczyne:

Z pod gruzów rozbitych złudzeń
Wynieśmy arkę .rodzinną
Na stały ląd.
Duchowych żądni przebudzeń,
Potęgą stańmy się czynną,
Bacząc, by w stronę nas inną
Nie uniósł prąd.

Pomimo gorzkich prób
Zawsze, ach, dobrym bądź!
Z miłością drugich sądź
I patrz z nadzieją w grób;
Nie zatrać dziecinnej wiary,
Nie żałuj swojej ofiary
Pomimo gorzkich prób.

Rozumu, niezgiętej woli,
Prawdziwej duchowej siły,
I serc czystości!
A Bóg nam stanąć pozwoli,
I z naszej skromnej mogiły
Dzieci się będą uczyły,
Jak żyć w przyszłości.

Takie oto hasło wzniósł jak sztandar, dla sie
bie, i takie dla współczesnego sobie pokolenia.
Rozum i niezgiętą wolę wymienił na czele,
jako drogowskazy, jakże inne w porównaniu
z okresem minionym ,,czucia i wiary“, ,,miłości“ ,
„mierzenia sił na zamiary“ , „entuzjazmu“ i t. p.
Pragnął „potęgi czynnej“ w przeciwstawieniu do
snów mistycznych, do kontemplacyjnego zapa
trzenia się w nadgwiaździsty mit ojczyzny, do
marzeń genjalnych Słowackiego, którego w
„Śnie grobów“ przedstawił jako „lutnistę na
obłocznym tronie“ , hipnozą pieśni wprowadza
jącego w „tan posępny“ szkielety bez życia (jak
Chochoł w „Weselu“ Wyspiańskiego).
W tej swojej antyromantycznej reakcji czuł
się jednak Asnyk dziwnie osamotnionym, ile że
serce jego (jak serce Prusa) nie mogło przy
twierdzić uczuciem jego ostrożnej, krytycznej
myśli.

„Dziecinna wiara“ jednak nie wystarczała już
pozytywiście, obeznanemu z nowemi wynikami
wiedzy, z nową filozofją przyrody. Musiał szu
kać dla swego idealizmu innej podstawy i znalazł ją w swoiście zrozumianem prawie
ewolucji, postępu, które utożsamił z etycznym
nakazem nieustannego doskonalenia się jedno
stki i ludzkości.
Ucisz się, serce; swoich strat
Już nie opłakuj, stroskane,
Ale wschodzący pozdrów świat
I jego jutrznie różane.
Pozdrów tych wszystkich wiernych sług,
Co twardą pracą i znojem
Płacą ludzkości święty dług,
0 szczęściu nie myśląc swojem.
1 tych, co będą światło nieść
Do chat, gdzie ciemni i głodni,
Co będą walczyć, aby zgnieść
Widziadło nędzy i zbrodni.
Szczęście, za którem dzisiaj ty
Napróżno tęsknisz i czekasz, I ni ©ziszczone wszystkie sny,
Wszystkie pragnienia — im przekaż.

To, oom ukochał, com tyle czcił,
Zdeptane w pyle
Padło bez sił,
Rozpacz i hańbę widząc po drodze
Stanąłem w trwodze.

skarży się poeta w chwili bolesnego zwątpienia.
I zwątpienie to dochodzi wreszcie do tragicz
nego napięcia, gdy śmierć zabrała mu „anielską,
czystą postać“ ukochanej żony. Zwątpienie tern
okrutniejsze, że w sercu poety wystygła była
właśnie wiara w Chrystusa, zabierając wraz
z sobą nadzieję spotkania się z ukochaną po
tamtej stronie grobu.

9

Miłość na ziemi straconą;
Dla innych rozstania chwile
Szybko uniesie czas rączy.
I znów kochanków w mogile
Wieczność połączy.

wznosząc swój gmach w szarudze i słocie, po
szukiwało granitu, nie kwiatów, domagało się
planów, nie marzeń, żądało komendy, nie po
etyckich zawołań! Zdawał sobie (Asnyk) spra
wę, że jego epoka wchodzi na drogę krzywą, że
zdążając do swego celu, depce po rzeczach dro
gich i świętych, ale równocześnie rozumiał, że
ona tę drogę przebyć musi, bo inaczej nie odrobi
rzeczy przespanych i zaległych“ .
Rozumiejąc to, Asnyk wziął na siebie ciężkie
brzemię dobijania się myślą ,,własnych celów“
swej epoki, i — aczkolwiek straszliwie znużony
rozbiciem nadziei, jakie zapaliło i przed nim
powstanie styczniowe — brzemię to niósł wy
trwale przez całe życie.

Dla innych nadzieją błyska
Grobowca łono,
Bo wiedzą, że duch odzyska
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Wzięć ponad własnej drogi kres
Z błogosławieństwem dla świata,
Co w pasmo błędów, walk i łez
Szlachetne dążenia wplata.

Ta — w gruncie rzeczy pozytywistyczna —
bo z teorji przyrodniczej rozwoju zaczerpnięta
myśl o podporządkowaniu własnego, osobnicze
go szczęścia „szlachetnym dążeniom“ ludzkości,
jako gatunku, jest silnem oparciem dla Asnyka
w jego poszukiwaniu moralnych wartości, bez
których nie byłby przystał na hasła nowej epo
ki. Trzeba było jednak uszlachetnić i do pozio
mu idealizmu asnykowskiego podnieść podsta
wowe prawo ewolucji — gorzkie, bezwzględne
122 —
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prawo walki o byt. Zobaczmy, jak to zadanie
rozwiązało wrażliwe sumienie poety:

ROK III

samowiedza“ — a tą ideą potężną i nie lękającą
się śmierci jest idea moralna, streszczająca się
w słowach: „Każdy za wszystkich, za każdego
wszyscy“ !

Dziś hasłem walka — i trudno już
Milczeniem przeczyć jej skrycie;
Dziś trzeba zstąpić w sam środek burz.
Potrzeba walczyć o życie.

Co złość zniweczy, co występek zburzy,
To miłość z gruzów napowrót postawi,
Upadłą ludzkpść z krwi i łez kałuży,
Gdzie ją spychają występni i krwawi,
Czyn poświęcenia podmes:e i zbawi.
Myśl, która dobru powszechnemu służy,
Wiedzie za sobą duchów zastęp duży,
Jak łańcuch w niebo lecących żórawi.

Napróżno chcecie wykluczyć gwałt
Z duchowej sfery istnienia,
On tylko wyższy przybiera kształt
W głębach ludzkiego sumienia.
Lecz i tu walka powszechna trwa
Podlega duchów potrzebie;
A ten zwycięzcą, kto drugim da
Najwięcej światła od siebie!

Jednem słowem: „tak złe, jak dobre wspólną
jest zdobyczą“ ; stąd obowiązek czynienia dobra:

Po takich oto „szczeblach duchowych prze*
mian“ pozytywista Asnyk wspiął się na te wy
żyny etyki, gdzie już naprawdę „Stwórca grani
czy z naturą“ , gdzie zaczyna się czysta irracjo
nalna sfera doznań religijnych. Szczyty te osiąg
nął w swem arcydziele, filozoficznym poemacie
„Nad głębiami“ .
O ile pozytywizm przyjął p r z y r o d n i c z ą
podstawę myślenia i zdecydowanie m a t e r j a 1i s t y c z n ą koncepcję świata i życia, oraz
bezwzględnie wierzył w p o t ę g ę i n t e 11 e kT
t u człowieka, o tyle Asnyk, aczkolwiek także
oparty o ostatnie wyniki nauk przyrodniczych,
uważał granice poznania za bardzo wąskie, zaś
świat materjalny wywodzi z „Ducha świata“ ,
czyli, mówiąc prościej, widzi w nim emanację
Boga. Prof. Kucharski przypuszcza, że to poj
mowanie Boga jako „Ducha świata“ (Weltgeist)
świadczy o związku asnykowej myśli z filozo
fem naonczas, w dobie materjalizmu, bardzo
lekceważonym, a nawet pomiatanym, którego
znaczenie ocenił dopiero w nowszych czasach
Wiliam Jam es („Filozofja wszechświata“). Był
nim G. T. Fechner (1801 — 1887). Pogląd po
wyższy wyraził on w dziele „Zenda W esta“
(1851)“ .
Nieśmiertelnemi, według Asnyka, nie są
„kość i ścięgno“ , nie są nasze chwilowe żądze,
ani nawet „dumne myśli“ , świadczące o pysze
intellektu; nieśmiertelną jest „tylko treść, która
z całością się splata“, tylko „wspólnych źródeł

Utrwala wielki religijny związek,
Łączący członków rozpierzchłej rodziny
W Duchu, co wszystko ożywia jedyny.

Rodzaj ludzki, według Asnyka, rozwija się nie
sam, lecz „w związku z wszechświata ogromem“
(uniwersalizm ewolucyjny, głoszony przez Her
dera 4 Hegla, a rozwinięty przez Edwarda Hartmanna), śmierć jest to:
ciągłego postępu chorąży,
który na nowe świat prowadzi tory,
Wschodzącym kiełkom usuwa zapory
Z z rzeszą istot w nieskończoność dąży.

A więc: „Naprzód i wyżej, przez ból i męczar
nie“ ! — oto hasło, którego nie zaparłby się zgo
ła Słowacki — mistyk i twórca swej słynnej teorji genezyjskiej.
Nic też dziwnego, że Asnyka myśl, jak wiesz
czów naszych — natchnienie, doprowadziła do
bezwzględnej wiary w konieczność zmartwych
wstania Polski. Widział ją tylko, wstającą z gro
bu, inną niż tamci, bo już podległą prawu ewo
lucji i postępu.
Musisz zatracić niejeden lys miły
I wdzięk, w dawniejszym uwielbiany czasie...
Lecz nową postać wziąć i nowe siły,
I nowych wieków oręż mieć w zapasie.

Ale ten oręż z pewnością nie był w jego wy
obraźni mieczem gwałtu i przemocy, tylko ,,my
ślą swobody, wolą, godnością i męstwem człowieczem“.

PROF. KAZIMIERZ KOSIŃSKI.

RUSKIN I ZNACZENIE SPOŁECZNE PIĘKNA.
Ruskin w myśli swojej społecznej o przebu
dowie życia w umiłowaniu piękna wyszedł
z kontemplacji przyrody. Ruskin miał w duszy
zmysł wrodzony odczuwania piękna natury, to
była jego podstawa do potwierdzenia wartości
bytu. W tym właśnie względzie, patrzenia na
świat i życie poprzez piękno widzialnego świa
ta, w reagowaniu na zjawiska przedewszystkiem zmysłem wzroku, był Ruskin przejawem

wyjątkowym, tym samym jednolicie od począt
ku do końca, o głębokiej wewnętrznej logice
i prawdzie. Możnaby na nim stwierdzić słusz
ność teorji Taine‘a o wpływie środowiska na
duszę ludzką: otoczenie Ruskina w jego dzie
ciństwie, wychowanie, liczne podróże z rodziną,
obdarzoną zdolnością podziwiania piękna natu
ry, utwierdziły w nim tę podstawową treść jego
duszy. Zrazu było to jedynie podziwianie i za
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chwyt, doznawane od najmłodszych lat życia.
Kiedy miał Ruskin pięć lat, zwiedził już był
Krainę Jezior w Szkocji, w rok potem był w P a
ryżu, w Belgji oglądał pole bitwy pod Waterloo,
a jako chłopiec przed dziesiątym rokiem życia,
szkicował i pisał o miejscach zwiedzanych.
Wtedy, w uniesieniu nad Krainą Jezior, napisał
wiersz, w którym powiadał:
Wszystko, co sztuka ludzka uczyniła,
Niczem przed tobą, bo ręka człowiecza
Wznieść mogła góry pigmejów, będące
Zarazem grobem olbrzymów.
Ręka przyrody wznosiła gór szczyty,
Lecz nigdy grobu nie wzniosła.

I tak, dzięki otoczeniu, wpływom ojca i matki,
zapatrzonych w piękno ziemi i rozpostartego
nad nią nieba, dzięki nieustannym podróżom,
urabiał się i potęgwał w Ruskinie przez całe
jego dzieciństwo i młodość zmysł odczuwania
piękna, zrazu nawet kosztem innych władz du
szy. Było to spostrzeganie intelektualne, była
w tern pasja podziwiania, ale zarówno myśl, jak
dusza i serce, gubiły się w głębiach obrazu. Ru
skin kochał przyrodę, ludzie stanowili dlań tyl
ko część natury, ukochania kogoś Ruskin w so
bie nie miał, nie wyłączając najlepszej matki
i ojca: ,»rodzice byli dla mnie tylko pewnego ro
dzaju widomą władzą przyrody; nie kochałem
ich bardziej niż słońce lub księżyc“ — pisał
o tern po latach. Ludzie stanowili dla niego
tłum, ciekawy nieraz przez swoje piękno, głos
charakter — ale jedynie tłum oglądany. Ludzie
byli dlań conajmniej obojętni, a w miarę braku
u nich estetyczności, stawali się dlań zupełnie
obcy a nawet wrodzy: w Oxfordzie słucha jedy
nie tych profesorów, którzy mają dlań jakieś
podobieństwo z Erazmem Holbeina lub Melanchtonem Diirera. B y ł a t o w i ę c p a s j a p a 
t r z e n i a , był to wi ę c k u l t d l a wi 
d z i a l n e g o p i ę kna , b y ł a to k o n t e m 
placja, wy ł ą c z n e z a p a t r z e n i e się
d u s z y w s a m o p i ę k n.o — była to wresz
cie miłość do tego, co piękne trwa, chociażby
w zmienności zjawisk, w tern, co na miłość czło
wieka nie odpowie, budząc ją w jego duszy,
przyśpieszając jednakże bicie jego serca. Ale
była ta pasja podziwu czemś samorzutnem w
duszy, nad czem nie zapanowała jeszcze wola,
czego nie ugruntowała jeszcze miłość dla t r e ś c i piękna, które uwielbiał i kochał w samym
jego przejawie, a więc w f o r m i e — było tu
podziwianie dorywcze, gdy potem kontemplacja
przyrody stanie się w jego życiu celową, jako
powołanie i dążenie do ideału.
Stało się to w 14-ym roku życia Ruskina, kie
dy przybył z rodziną do Szaffuzy i tam zdaleka
podziwiał Alpy. Po latach przeszło pięćdziesię
ciu opowiadał o tern przeżyciu: ,»Przybyliśmy
do miasta w nocy i żadnemu z nas nie przyszło
na myśl, że można zobaczyć Alpy bez wyciecz
ki, która byłaby uchybieniem obowiązkowi
święcenia niedzieli. Zjedliśmy obiad, jak zwy
kle o godzinie czwartej i ponieważ wieczór był
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zupełnie ładny, wyszliśmy na spacer. Stracili
śmy zapewne sporo czasu na zwiedzaniu miasta,
ponieważ słońce miało się już ku zachodowi,
gdyśmy dotarli do ogrodu na zachodzie miasta,
znacznie wyniesionego ponad Renem, dominu
jącego nad południową i zachodnią okolicą.
Oglądaliśmy ten widok o łagodnem falowaniu,
siniejący w oddaleniu... gdy nagle — patrzcie
tam daleko... Ani na jedną chwilę nikt z nas nie
przypuszczał, że to są obłoki. Zarysy te były
tak czyste, jak z kryształu, wycieniowane na
tle nieskazitelnego nieba i zlekka już zabarwio
ne różowo zachodzącem słońcem. Widok prze
chodził nieskończenie wszystko, cośmy mogli
wymyśleć lub wymarzyć. Ukazanie się murów
raju utraconego nie wydałoby się nam piękniej
sze, ani mury świętej śmierci dokoła niebios
bardziej imponujące. Wtedy to w pełni zdrowe
go życia i serdecznego ognia, nie pragnąc być
niczem innem, jak dzieckiem, którem byłem, ni
posiadać nic, czego już nie posiadałem, mając
dostateczną znajomość cierpienia, ażeby uwa
żać życie za rzecz poważną, choć niedość, ażeby
chcieć zerwać jego więzy, posiadając dość wie
dzy, pomieszanej z memi wrażeniami, ażeby wi
dok Alp był dla mnie nie samem tylko objawie
niem piękności ziemskiej, lecz również wstę
pem do pierwszego rozdziału nauki z niej pły
nącej, zstąpiłem tego wieczoru z tarasu w Szaffuzie z przenaczeniem utrwalonem odtąd we
wszystkiem, co miało być w życiu świętego lub
użytecznego...“ .
Był to więc pierwszy przełom w życiu Ruski
na, gdy poprzez piękno przyrody dźwignął był
duszę swoją do wyżyn wszechmiłości. Je st tu
Ruskin podobny do św. Franciszka z Assyżu,
którego piękne okolice miasta podały także na
skrzydła miłości, tylko, że tamtemu odtąd jęk
nęła dusza do ideału Chrystusa.
Nic podobnego u Ruskina: poprzez zatopie
nie duszy w kontemplacji piękna przyrody nie
stawiał był nad sobą ideału, nie ukorzył duszy
przed prawdą, przywianą zdaleka. Ruskin
0 przyrodzie, jako o czemś stworzonem przez
Boga, nie myślał, uważał ją za fakt od egzysten
cji Boga niezależny. Ale było to uwielbienie
1 ukochanie, zatem uczucia, budzące w duszy
instynkty szlachetne, zatem budzące miłość.
Piękno przyrody nie prowadziło go do myśli
i uczuć religijnych, do potwierdzenia wiary, ale
dawało mu uczuć świętość w samej przyrodzie
i uczuwał Ruskin przed nią strach jakiś święty,
drżenie nieokreślone, albowiem on k o c h a ł
piękno i w tern była jego m i ł o ś ć . Ale miłość
tu zatrzymać sie nie mogła. Nie doprowadziła
Ruskina do myśli i uczuć religijnych, doprowa
dziła go natomiast do uczuć i myśli społecznych;
p i ę k n o zbyt k ł ó c i ł o się z n ę d z ą ży
ci a, p o d c z a s g d y o d r o d z e n i e c z ł o 
w i e k a mogł o n a s t ą p i ć t y l ko pr zez
ni e, t. j. p r z e z p i ę k n o u s p o ł e c z n i o n e, a zresztą miłość od rzeczy martwych mu
siała przejść do ludzi żywych i cierpiących.
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A że był Ruskin z łaski przyrodzenia nietylko
człowiekiem marzeń i kontemplacji, ale także
wybitnym człowiekiem czynu, stąd cała jego
działalność w życiu, płynąca z jednego źródła:
miłości — miłości do piękna przyrody, sztuki,
do życia, człowieka i wszechstworzenia.
W marcu 1863 r., a więc na początku naszego
Powstania styczniowego, znajdował się Ruskin
w Alpach w Mannex, pośród wspaniałych i ko
jących widoków natury. Wtenczas to, po latach
całych kontemplacji piękna w swojem życiu,
po latach całych wznoszenia się na wyżyny
przez to, co oko widzi, a dusza czuje, po latach
całych pracy nad podniesieniem zmysłu piękna
w swoim narodzie, wszedł był Ruskin w głąb
duszy i poddał analizie sam. fakt upajania się
pięknem wobec cierpienia i nędzy życia ludz
kiego. ,,Żyję w wielkiej samotności — pisał do
jednego z przyjaciół — a jednak spokój mój
obecny podobny jest do uczucia, któregobym
doznał, leżąc w pęku traw, na polu bitwy, zroszonem krwią. Bo jakkolwiek niewiele się wy
chylam nazewnątrz, mam pełne uszy jęku ziemi.
Czuję się bardzo niedobrze i jestem zmęczony
rozterką między chęcią spokoju i szczęśliwego
życia, a tern strasznem wołaniem zbrodni ludz
kiej, z którą trzeba walczyć i ludzkiej nędzy,
której trzeba nieść ratunek“ .
Odtąd Ruskin otrząsa się z egoistycznej
kontemplacji przyrody, wzrok jego duszy pada
na lud roboczy, żyjący w nędzy i poniżeniu, od
tąd Ruskin stawia sobie pytanie, dlaczego czło
wiek pracy cierpi? gdzie leży istota życia z je
go bólem i krzywdą? oraz, jak wyjść z ogrójca
męki?
W przeżyciu tern swojem w Mannex znowu
był Ruskin podobny do św. Franciszka z Assyżu;%tym razem na górze Alwerno, kiedy święty
w upojeniu ostatecznem ducha miłością, w bez
granicznym smutku duszy swojej aż do śmierci,
w obliczu niewypowiedzianego piękna przyro
dy, otrzymał stygmaty przenajświętsze męki
Chrystusowej. Tam święty wwiedział się w oto
czeniu piękna widzialnego w ból Chrystusa aż
do rozdarcia własnych rąk i nóg, aż do otwar
cia boku swego w pragnieniu męki tej ogrom
nej — tu zaś człowiek spokojny, rozmiłowany
w pięknie, otoczony pięknem, wwiedział się w
ból człowieka, jakby otrzymał stygmaty jego
męki, nie tak święte, ni wielkie, lecz równie nie
winne. Ale gdy święty Franciszek schodził z gó
ry swojej, aby dokonać świętego żywota, przed
śmiercią, on, cierpiąoy i cichy, złamany i smut
ny w umołowaniu bezbrzeżnem wyśpiewyv a}
hymn radości niewysłowionej na pochwałę stwo
rzenia, gdzie wszystko jest bratem albo siostrą
człowieka, każdy twór, każde zjawisko, aż do
uwielbienia śmierci samej cielesnej, bowiem to
wszystko daje w rezultacie życie. Takież po
twierdzenie wartości życia, takież uwielbienie
dla jego radości, takaż sama praca, aby tę ra
dość wyzwolić w całej jej rozciągłości — narzu
ciły się odtąd Ruskinowi do końca.

ROK III

Jakiż był tedy trud społeczny Ruskina poza
jego działalnością literacką, która tu nie należy
do rzeczy? Ruskin był człowiekiem czynu, był
bojownikiem i bohaterem idei, pozatem że był
marzycielem piękna. Walczył najpierw o to,
ażeby piękno stało się integralną częścią życia
ludzkiego, natchnął świętym swoim zapałem
ludzi takich, jak Dante Rossetti, jak Wiljam
Morris, Munro, Millais, Hunt, Woolner, Prinsep
i Burne Jones. Dziełami swemi przyczynił się
do zmiany pojęć o pięknie i sztuce w Anglji.
Wywarł wielki wpływ na architekturę angiel
ską. Przyczynił się do zwycięstwa prerafaelitów. Nauczył swoich patrzeć na przyrodę i ce
nić obrazy mistrzów, — pisał, że należy wzbu
dzić zamiłowanie do sztuk pięknych w masach,
sam przez cztery lata uczył dorosłych robotni
ków rysować; to samo robił wraz z Ruskinem
D. G. Rossetti. Budził kult dla prymitywistów
włoskich. Pokazał piękno obrazów malarzy ta
kich, jak: Botticelli, Fra Philippo Lippi, Benozzo, Gozzoli, Perugini, Ghirlandajo, Pinturicchio, których obrazy pod wpływem jego na
woływań zaczęto nabywać do National Gallery
w Londynie. W r. 1876 założył Ruskin za pienią
dze swoje i przyjaciół muzeum pod Sheffieldem,
miastem fabrycznem, zadymionem, robotniczem, muzeum rzeczy pięknych, któreby dawa
ło szersze tchnienie duszom, przykutym do sza
rości fabrycznej. Gdy powołano go na katedrę
sztuki do Oxfordu w r. 1869, stworzył przy niej
szkołę rysunku, którą wyposażył w bogate
zbiory i sam to muzeum w salach Oxfordu urzą
dził, nadto przeznaczył sto dwadzieścia pięć
tysięcy franków na utrzymanie szkoły i pensje
profesorów. Przez lat trzynaście podtrzymywał
pracą swoją i zasobami kult piękna w uniwer
sytecie Oxfordzkim. Opuścił Oxford demon
stracyjnie, gdy wprowadzono tam przy naukach
przyrodniczych wiwisekcję, co znamionuje go
jako człowieka (w tern zwalczaniu namiętnem
wiwisekcji podobny był do Schopenhauera).
Był przekonany, że należy walczyć z brzydotą
w samem życiu.
Marzył Ruskin: „Spróbujemy uczynić jeden
z zakątków naszego terytorjum angielskiego
pięknym, spokojnym i plennym. Nie będzie tam
fabryk parowych, ani kolei żelaznych, nie bę
dzie tam istot, żyjących bez woli, bez myśli, nie
będzie nieszczęśliwych prócz chorych, ani próż
niaków prócz umarłych, nie ogłosimy tam wol
ności, lecz, przeciwnie, nieustanne posłuszeń
stwo uznanemu prawu... nie obwieścimy równo
ści, lecz postawimy w pełnem świetle wszelką
wyższość ku zawstydzeniu wszelkiej niższości...
Będziemy mieli obfitość kwiatów i warzywa w
naszych ogrodach, dużo zboża i dużo trawy
a mało cegły. Będziemy m ieli. trochę muzyki
i poezji, dzieci nasze będą tańczyły i śpiewały
w tym zakątku, a może i starzy znajdą do tego
sposobność, gdy im przyjdzie ochota. Z czasem
powstaną wśród nas jakieś dążenia do sztuki
i zabłyśnie bodaj słabe światło nauki. Będziemy
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może uprawiali botanikę, jakkolwiek będziemy
zbyt nieśmiali, ażeby spierać się o narodzenie
kwiatów, zajmiemy się historją, jakkolwiek bę
dziemy zbyt prości, ażeby dać przystęp wątpli
wościom o narodzeniu Chrystusa, któż wie?
Zdobędziemy może mądrość wolną od wyracho
wania i chciwości, jak owa mądrość naiwnych
magów, którzy ofiarowali nowonarodzonemu
złoto i kadzidło“ .
Marzył tak Ruskin w maju 1871 r. Dla urze
czywistnienia tych marzeń podjął był nawet
próbę stworzenia idealnej gminy wolnej, którą
nazwał gminą św. Jerzego, — próby nie dały
jednakże żadnego rezultatu. Zwrócił się wtedy
Ruskin o pomoc do komunistów, oddając im nabytą ziemię, ażeby ci kontynuowali jego dzieło,
lecz skończyło się na tern, że na miejscu raju
wymarzonego przez Ruskina tamci założyli
oberżę. Zwykła ironja życia.

Opowiadają o Ruskinie, że śniło mu się raz
w Rzymie, jakoby został franciszkaninem. W
tym czasie, kiedy wstępował raz po wschodach
na Pincio, nagabnął go stary żebrak, prosząc
o jałmużnę. Ruskin obdarzył starca i chciał iść
dalej, gdy nagle żebrak pocałował go w rękę.
Wtedy Ruskin pochylił się i ucałował starca;
ten nazajutrz przyniósł mu w rozmodleniu serca
kawałek sukna brunatnego, jak twierdził, czą
stkę z szaty św. Franciszka z Assyżu. Ruskin
pod wpływem tego wypadku odbył pielgrzym
kę do Assyżu, do klasztoru Franciszkanów,
gdzie, jako ten człowiek prosty i cichy, jako ro
botnik wziął udział w sianobraniu, na które był
właśnie trafił. Oto Ruskin. Przejdźmy od jego
* myśli, od trudu jego życia — do jego wskazań.

W dalszym ciągu urzeczywistniał swoje ma
rzenia o przebudowie życia Ruskin na gruncie
przemysłowym. Wypowiedział walkę maszynizmowi i fabrykacji dla t. zw. rynku. W Langdole, później w Keswick, począł fabrykować
tkaniny ręczne dawnym zapomnianym już spo
sobem. W Laxey, na wyspie Man, założył fa
brykę wodną dla wyrabiania przędzy wełnianej,
które to przędzalnictwo ręczne poszło już tam
było w zapomnienie. Przywrócono tu znowu w
zasadzie dawny warsztat rękodzielniczy, a ma
szyny, o ile były, poruszał motor naturalny —
wody i wiatru.
Zwalczał Ruskin ideę dróg żelaznych, jako
zabójczych dla estetyki kraju. Sam z uczniami
pracował fizycznie, ze studentami z Oxfordu
naprawiał drogę w pobliżu Hinksey, budował
przystań na jeziorze we własnej posiadłości.
Dalej, zakładał domy na mieszkania dla robot
ników, popierał wszelkie przedsiębiorstwa spo
łeczne, co pochłonęło cały olbrzymi majątek,
odziedziczony po ojcu. Szedł za porywem serca,
aby miłością i pięknem przepromienić życie.
Potem całą swoją galerję obrazów rzucił w ot
chłanie nędzy, przytem uważał, że to jeszcze
nie wszystko, że nie spłacił był jeszcze całego
okupu. Powiedział Ruskin o sobie (w Oxfordzie):
,,Jestem oto tutaj, próbując zreformować świat,
a jednak powinienem zacząć od siebie. Chcę
spełnić dzieło św. Benedykta, a musiałbym za
cząć sam być świętym, tymczasem żyję tu,
wśród kobierców tureckich i obrazów Tycjana“ .
To też usunął to rozdwojenie duszy po bohater
sku i szczerze, jak szczerym może być genjusz.
Ruskin, jak św. Franciszek, przez uwielbienie
piękna przyrody doszedł do prawdziwego pięk
na duszy — miłości uspołecznionej aż do boha
terstwa. Rozebrał się z samego siebie dla wy
znawanego ideału. Zubożył się dla ubogacenia
duszy własnej i dla życia. Stał się jedynie praw
dą swoją, nie mając nic pozatem. Piękno przepromieniło tu życie. Prawdziwy to ideał świętofranciszkański.

Sztuka w każdym momencie swego rozwoju
zależy od życia: jest ona ucieleśnieniem piękna,
które artysta musi z życia czerpać. Wzajemne
współdziałanie jest tutaj nieodzowne; ciało
ludzkie, mające być wcieleniem piękna, ideje,
będące duchem ożywiającym dzieło sztuki, ży
cie narodu, tworzą zespół, tworzą środowisko,
w którem żyje artysta. W ten sposób zagadnie
nie sztuki w życiu ludzkiem staje się bodaj najważniejszem z zagadnień społecznych, o które
zahacza i które ostatecznie pogłębia. Niepodo
bna zreformować życia bez ideału piękna.
Gdy w życiu piękna niema, gdy szarość i po
spolitość kurzem owiewają dusze, a nędza po
wleka piękno przyrodzone ciał powłoką śmier
ci, czy możliwem jest ucieleśnienie piękna w
sztuce tak, aby ta ostatnia wnikała w życie,
które jest brudne, brzydkie w całem znaczeniu
tego słowa? Zagadnienia te same, co u Tołstoja
i Morrisa, te same, aż do wołania protestu
i buntu.
Na brzydotę życia, dzisiaj, składa się wszyst
ko, zdaniem. Ruskina; ludzkość dzisiaj nie jest
szczęśliwą z udogodnieniami życia, z całą tech
niką, przemysłem i z całem bogactwem ludzi
oraz z całą ich nędzą. I n i e m o ż e b y ć k u l t u p i ę k n a t a m, g d z i e n i e b ę d z i e k u l 
t u ż y c i a , a nie może być kultu życia tam,
gdzie ludzie mają wybladłe twarze od pracy ni
szczącej, twarze, powleczone cieniem śmierci,
wycieńczone głodem, zeszpecone chorobą.
Uczynić życie pięknem, to znaczy przebudować
je do gruntu społecznie i ekonomicznie, się
gnąwszy do samych podstaw bytu, o którego
wyzwoleniu i uszczęśliwieniu marzy człowiek
od pierwszych swoich dni i bodaj że ostatni
człowiek skona, marząc o tern samem. P i ę k 
no m u s i b y ć t r e ś c i ą ż y c i a i n d y w i 
d u a l n e g o l u d z i . „Najpierwszym obowiąz
kiem kobiety jest to, żeby była piękną i nie
powinna zaniedbywać niczego dla spełnienia go.
Bóg chciał, ażeby mąż i niewiasta widzieli sie
bie nawzajem w doskonałej szlachetności i pięk
nie“ — pisze Ruskin, a ta głęboka zasada wnika
w samą głębię życia, skoro p i ę k n o uczynimy
podłożem domu i rodziny. Tego piękna w życiu
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nie zastąpią zbiory muzealne, ani zbytek bo
gatych, tu nie pomogą mecenasi sztuki. Musi
nastąpić względne choćby wyrównanie życia,
inaczej nie zbuduje się nowej jego podstawy.
Ruskin jest wrogiem bogactwa, za którem
idzie uprzemysłowienie kraju, które tworzy
brzydką podstawę istnienia, jest rozsadnikiem
szarości i nędzy, niszczy piękno przyrody, gdy
wybuduje fabryki ze sterczącemi kominami,
gdy poprzecina równie i góry pod koleje żela
zne, gdy nabuduje tuneli i t. p., a w rezultacie
stworzy zadymioną nędzę robotniczą. Dziś k a
pitalizm i posiadanie pieniędzy stały się wyłącz
nym celem człowieka; zaś bogactwo i pieniądz,
według Ruskina, stanowią przekleństwo życia,
jak nieszczęśliwe złoto Renu. Dziś człowiek in
teresu nie żyje pełnią życia, jego radością, w
przekonaniu, że to wszystko kupi, podczas gdy
jego praca jest tylko ciężką, brzydką, mozolną
pracą dla kupienia sobie starości i śmierci. Dziś
kapitalizm przeorywa życie nędzą, brudem pod
miejskich dzielnic robotniczych, zatruwa świat
alkoholem, zakaża dusze nienawiścią klasową,
powoduje nadprodukcję towarów, rujnuje ra
dość i treść właściwą pracy ludzkiej, wytwarza
gorączkę życia, życia chorego, goniącego za
sensacją, w całym cyniźmie brudu i nędzy mo
ralnej oraz fizycznego głodu. Ludzkość ciśnie
się, głodzi, pędzi w jakowąś otchłań, szuka, go
ni za bogactwem i pieniądzem, gdy powinna
wiedzieć jedno tylko, że, niema innego bogac
twa prócz życia, zawierającego w sobie całą po
tęgę miłości, wesela i uwielbienia.
Bogactwo jest tedy źródłem brzydoty życia
i jego nędzy, jest ono źródłem wszelkich spo
łecznych krzywd. Nikt nie stał się bogatym
przez własną tylko uczciwą pracę i oszczęd
ność — twierdzi Ruskin. Podstawę niesprawiedilwą bogactwa stanowi fakt posiadania wła
dzy nad pracownikami przez tych, którzy mają
kapitał i chcą go pomnożyć. Zyski, ciągnione z
kapitału przez jego posiadacza, nie pozwalają
robotnikowi zatrzymać w swem posiadaniu te
go, co zapracował wistocie — zysk kapitalisty
jest tu zabranym zyskiem z pracy robotnika.
Wielki kapitał samym swoim obrotem rujnuje
i zabija przedsiębiorstwa drobne, jak rycerz zbój z epoki feodalnej, który przez swoje miej
sce obronne panował nad drogami handlowemi
kraju. Tej krzywdy społecznej nie wytłomaczy
nic, żadne prawo walki o byt, które jest największem bezprawiem. W rezultacie bogactwo
nie da się pogodzić ani ze sprawiedliwością spo
łeczną ani z kultem piękna. Nadmierny rozwój
przemysłu i bogactwa zabija w krajobrazie pię
kno przyrody, nędza ludzi w miastach zabija
piękno cielesne człowieka. Tworzy się wstrętna
brzydota życia, której nie osłoni zbytek i nędza
pozłacana, ani ludzki szał uciechy. Dzisiaj pie
niądz należy użyć do walki z nędzą. Za niejedną
z brzydot fizycznych odpowiada społeczeństwo,
w którem żyjemy. Ale to społeczeństwo jest
nieraz bezsilne wobec prawa, pozwalającego
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np. zatruwać ludzi alkoholem. Społeczeństwo
ma prawo śpieszyć z pomocą pijakowi, gdy ten
wychodzi z szynku, ale nie ma prawa nie po
zwolić mu iść tam. i pić. Wszystko tu powiedzia
ne sprowadza się właściwie do zagadnienia h od o w l i c z ł o w i e k a , hodowli samej rasy lu
dzkiej, przedewszystkiem przez samo użyźnia
nie fizycznego podłoża bytu.
Ale idźmy dalej. Zdrowie, szlachetne zdro
wie, które nie wie o sobie aż się zepsuje, które,
ile trzeba ocenić tylko ten się dowie, kto je
straci, jest największem bogactwem życia, we
dług Ruskina. Bogactwo i nędza zdrowie to pod
kopują i niszczą, zabijając przez to możność od
czuwania piękna, przedewszystkiem piękna sa
mego życia.
Pisze Ruskin: ,,mylą się ludzie, gdy dziecin
nie uważają, iż rzeczy obojętne, takie np. jak
naroście konchy lub ułamki niebieskich lub
czerwonych kamieni mają jakąś wartość i gdy
dla ich wyszukania poświęcają znaczną ilość
pracy, którą należałoby raczej użyć na rozsze
rzenie i upiększenie pola życia. Mylą się rów
nież, gdy uważają za bezwartościowe rzeczy tak
cenne i dobroczynne, jak powietrze, światło
i czystość, lub kiedy wreszcie wyobrażają so
bie, że zasadnicze warunki własnej ich egzy
stencji: pokój, ufność i miłość mogą być przed
miotem wymiany za cenę złota, żelaza lub pe
reł. W gruncie rzeczy należałoby wpajać w lu
dzi przeświadczenie, że prawdziwe żyły bogac
twa są czerwone nie zaś złote i istnieją nie w
głębi skał, lecz w głębi ciał ludzkich, że istot
nym celem wszelkiego wydatku i spożycia bo
gactw jest produkcja możliwie największej ilo
ści istot ludzkich, o potężnym oddechu, bystrym
wzroku i rozradowanem sercu, że wreszcie
wśród rozmaitych rodzajów wytwórczości na
rodowej najzyskowniejszą może się stać pro
dukcja dusz dobrej woli, prawdziwa zaś wiedza
ekonomji politycznej czy rodzaj ekonomji ludz
kiej nietylko nie powinna nauczać, że nagroma
dzenie pieniędzy jest jedynem bogactwem, lecz
powinna głosić wśród ludów wielkość pracy nad
wszystkie, c o w z m a g a p o t ę g ę ż y c i a
oraz pogardę i walkę z rzeczami prowadzącemi
do zagłady“ .
Tak tedy samo pole życia należy użyźniać i
urabiać, jedynie wartość posiada życie, które
trzeba uzdrowić w przekonaniu, że życie samo
jest jedyną, najbardziej godną człowieka, praw
dą, a życie musi być dawcą radości i piękna. Na
gruncie niesprawiedliwości społecznej, wśród
opłakanych istnień ludzkich, pośrodku śmierci
z głodu i chłodu nie może być mowy już nietyl
ko o pięknie życia, lecz wogóle o pięknie nawet
sztuki. Ruskin nie waha się tu ani na jeden mo
ment: poświęciłby rzeźby Fidjasza i obrazy Le
onarda da Vinci za piękno żywe, aby nie wi
dzieć więdnących rysów kobiet żywych, aby nie
widzieć łez w oczach dzieci, płaczących z głodu
i z zimna, umierających z nędzy, gdy w innych
warunkach mogłyby żyć w całym rozkwicie u
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rody dzieciństwa podczas gdy dzisiaj nędza kła
dzie na nich zawczasu cień śmierci. W takich
warunkach złoto, poświęcone sztuce, straconem
jest dla piękna żywego. W takich warunkach
piękne i wymyślne stroje tych, gdy łachman okrywa tamtych, są hańbą. Trzeba tu zdrowia
ciał, aby te zakwitły pięknością żywą i w tym
kierunku winna iść praca zbiorowa. Domaga się
Ruskin, w czem podobny jest do naszego Fry
cza, kontroli nad wydatkami ludzi, twierdząc,
że badanie wydatku jest ważne w studjach nad
przyczynami nędzy i środkami jej zaradzenia.
Wydatek indywidualny i społeczny, jak też i
cała wytwórczość indywidualna i zbiorowa win
ny mieć na celu jedynie użyteczność dla życia,
jedynie interes życia, jedynie zdrowie życia, w
rezultacie czego stworzy się piękno życia.
Jak widzieliśmy, dla tego piękna życia Ruskin
gotów był poświęcić nawet arcydzieła sztuki: jak
wiemy, chciał je poświęcać także Tołstoj, z tą
atoli różnicą, że Ruskin oddałby je za arcydzie
ło życia uwznioślonego i przepromienionego
całkowicie pięknem, a więc oddałby je za ludzi
radosnych i pięknych, gdy natomiast Tołstoj do
konałby roboty niszczycielskiej, idąc za swoją
doktryną społeczno-estetyczną, negując wszyst
ko pozatem. Tołstoj byłby tu reakcjonistą, pod
czas gdy Ruskin istotnie pozbył się swojej galerji obrazów na cele humanitarne.
Przechodzimy do następnego zagadnienia:
p r a c y . Zdaniem Ruskina winno się do pracy
obywatela przymuszać (podobnie jak u naszego
Frycza). Powinno się zwłaszcza wciągać do pra
cy dzieci, aby je w pracy wychować dla przy
szłego szczęścia zbiorowego. Państwo, z dru
giej strony, musi normować pracę tak, aby ta
nie zabijała ludzi. Państwo musi dbać o prawi
dłowy rozwój sił człowieka. Państwo ma jedno
cześnie stać na straży obowiązku pracy.
Dalej: państwo musi wglądać także w moral
ność obywatela, wcześniej zapobiegając złemu
przez prawo interwencji publicznej w życie lu
dzi występnych. Kara sama chybia tu celu: ,,jest
najostatniejszym i najgorszym ze środków, któ
rym rozporządza prawodawca“ . To samo wi
dzieliśmy u Morrisa. Jedynym prawdziwym
środkiem naprawy jest praca i nagroda, nie zaś
kara.
Ruskin ideałów anarchistyczneych nie sta
wiał. Przeciwnie nie uznawał on swobody nie
ograniczonej przez państwo, swobody, jako ta
kiej, danej ludziom bez zastrzeżeń, nazywa to
szaleństwem, któremu nie sposób spojrzeć w
oczy. Uznaje przedewszystkiem zależność od
praw samego bytu, uznaje posłuszeństwo wzglę
dem istot najgodniejszych szacunku. ,,Pies na
uwięzi jest zwierzęciem silnem i dobrem, mucha
wolną. W przyrodzie wszystko jest podległe
prawu zależności: wszystko np. ulega prawu cią
żenia, tylko że olbrzymia skała ulega mu posłuszniej aniżeli marne źdźbło puchu, które się
tysiąc razy przekręci, zanim upadnie“ .
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Człowiek ruskinowski w swobodzie swojej
wnętrznej, zwolniwszy się od samego siebie, ma
łego i brzydkiego, może pznać głębokie rozko
sze swobody przy posłuszeństwie względem in
nych, wyższych od siebie i lepszych. Człowiek
ruskinowski ukocha wielkość i wspaniałość, po
wyzwoleniu się z zazdrości i nienawiści.
Trzeba otworzyć duszę człowieka na przyj
ście ideału — to będzie pierwszy punkt progra
mu odrodzenia. Bogactwo zapewnia rozkosze
życia, ale nie daje szczęścia miłości, nie kupi
przyjaźni, nie zapewni spokoju duszy.
Gdy miłość stanie się podstawą wychowania,
zacznie od rozwijania w dzieciach zdolności po
dziwu i entuzjazmu dla tego, co wielkie, szla
chetne i piękne. Wtedy dziecko uniknie oschłej
analizy, która zabija duszę. Dlatego człowiek
żyje, ażeby kochał. Według Ruskina także i
wszelka nauka pożyteczną jest o tyle, o ile po
głębia w nas miłość, naturalnie mowa tu o mi
łości życia. Kto kocha, umie poważać, uwielbiać
i czcić; ukocha zarówno wielkość zmarłych, jak
to, co niepojętem jest dla ludzi przeciętnych w
potędze wielkiego człowieka. Ale nadewszystko człowiek ruskinowski ukocha bohaterstwo.
Gdy podstawą stosunku naszego do świata bę
dzie podziw i uwielbienie, nie doznamy zwąt
pienia i niewiary, a nadewszystko wyplenimy z
życia nienawiść.
Przyszłość według Ruskina przedstawia się
także jeko epoka spoczynku człowieka po do
tychczasowej męce życia: wtedy zapanuje spo
kój i piękno. Nie będzie maszynizmu, wyzwoli
się praca. Wróci zaufanie wzajemne ludzi i pro
stota stosunków. Podstawą bytowania społecz
nego będzie wiara, zdolna do bohaterstwa i en
tuzjazmu. Marzył Ruskin o przywróceniu rycer
stwa i etyki rycerskiej. Domagał się wypowie
dzenia wojny krzyżowej kapitalizmowi.
Równości nie będzie: ustanowi się hierarchja
społeczna wedle wartości i zasługi, jak kto speł
niać będzie służbę swoją względem narodu i
ludzkości. Różne stopnie hierarchji społecznej
stanowić będą w przyszłości kasty, a różne sta
nowisko człowieka uzewnętrzniać się będzie
nawet w jego ubiorze, zależnie od kasty. Czy
stość i piękno szat będą obowiązywały wszyst
kich, jako prawo. (Morris). Najpiękniej ubrani,
w złoto i purpurę, będą w przyszłości ludzie mi
łosierdzia, oddani pielęgnowaniu chorych i
wspieraniu biednych. Żołnierze będą ubrani
czarno, jako że walczą śmiercią — nie będzie to
zatem całkowita epoka spoczynku, skoro woj
sko i wojny będą nadal. Morris w swoich Wie
ściach z Nikąd w przyszłości wojska i wojny nie
dopuszcza zupełnie, co rozumie się samo przez
się w epoce przyszłej spokoju, szczęścia, miło
ści i dobra. Nie usuwa też Ruskin w przyszłości
arystokracji, przeciwnie, ubiera ją w insygnja
jej kasty i w klejnoty, ale zato każe jej samej
dobrowolnie wydziedziczyć się z majątków. Nikt
nie będzie posiadał złota ponad wartość swojej
praCy — wszelką nadwyżkę odda społeczeń
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wą przyszłego ustroju społecznego. Oprócz mi
łości występuje tu i dobra wola. Ruskin wierzy
również w epokę spoczynku. U wszystkich
trzech dźwignią życia społecznego staje się
s z t u k a . Tołstoj wyznacza sztuce rolę upo
rządkowania dusz, pod warunkiem, że sztuka
będzie prawdziwą i powszechną, ale Tołstoj ne
guje Piękno i jego prawa w sztuce, podczas gdy
Ruskin podkreśla znaczenie piękna formalnego.
Obaj z Morrisem kładą nacisk na piękno ze
wnętrzne przyszłego życia, niemal że taki sam,
jaki kładli na wewnętrzną przemianę dusz. xMorris i Ruskin podkreślają tedy znaczenie e s t e 
t y k i ż y c i a , na co Tołstoj uwagi nie zwrócił.
Pozatem u wszystkich trzech mamy zagadnie
nie pracy, ujęte negatywnie w stosunku do cza
sów obecnych, a pozytywnie do wymarzonej
przyszłości ludzkiej.

stwu. Szkoły będą ogniskami sztuki i t. d., a
wszystko w rezultacie daje nam zagadnienie
p i ę k n a życia.
Wszystkie trzy omówione poglądy na sztukę,
jako na fakt społeczny, mają to wspólnego
sobą, że tkwią w tej samej dziedzinie ideowej:
naprawy życia przez przemianę człowieka.
Czynnikiem przemieniającym jest u wszystkich
trzech m i ł o ś ć , pojęta, jako społeczna więźba;
z niej wyjdzie całe przyszłe prawodawstwo i
ustrój społeczny. Tołstoj, najbardziej krańcowy
i jednostronny, jest ze wszystkich najbardziej
negatywny w stsounku do teraźniejszości, idąc
wyłącznie za przewodem wskazań ewangielicznych. Morris uderza w ton rewolucji i komu
nizmu, ale miłość jest tu bezwarunkową podsta

LECTOR.

KLERKÓW.

ZDRADA
Jeden z najwybitniejszych francuskich pisa
rzy współczesnych, Julien Benda, wydał książ
kę pod oryginalną nazwą ,,La trahison des
clercs“ . W wiekach średnich mianem klerków
obejmowano klasę ludzi oświeconych. Były ta
kie czasy, że jedynymi przedstawicielami oświa
ty byli duchowni, czyli klerycy, po francusku
l e s c l e r c s , i stąd nazwa klerków została
przeniesiona na wszystkich ludzi oświeconych.
W takiem średniowiecznem znaczeniu używa
tego wyrazu Julien Benda. Chodzi mu o war
stwę ludzi, których dzisiaj nazywa się intelektu
alistami twórczymi, a więc o filozofów, pisarzy
i polityków w pierwszym rzędzie. Tych wszyst
kich ludzi oskarża Benda w swojej książce
o zdradę ideałów wiekuistych. W dawnych
wiekach było tak, że ci właśnie klerkowie rzu
cali w szerokie masy swoje myśli i temi myślami
przeobrażali świat. Dzisiaj klerkowie podpatru
ją zręcznie, co się masie podoba i schlebiają
jej, zamiast ją uczyć i wychowywać. Chwila za
panowała nad wiecznością, wartości dnia po
wszedniego zostały uznane przez panujące snobizmy wszystkich krajów i narodów za ważniej
sze od wartości wieków i tysiącleci. Miejsce
dawnego wyznawcy i apostoła zajął marny my
dłek bez przekonań, bez czci i wiary. Ze wszy
stkimi chce być w zgodzie, każdemu pragnie
się podobać, przemawiać na wszystkich akademjach narodowych, żałobnych i nieżałobnych,
wysuwa się wszędzie na czoło, pilnie przeglą
da „Kurjerki“ , czy o nim piszą, i nie myśli o niczem, tylko o gromadzeniu mamony. Dla ubo
gich i cierpiących ma słowo o miłości i miło
sierdziu chrześcijańskiem, dla siebie ma stół
obfity, eleganckie mieszkanie, Zakopane w lecie, Rivierę w zimie, ale z nikim nie podzieliłby

się nawet cząstką swego dostatku. Gdy mówi
o miłości chrześcijańskiej, to zezuje ku zrozpa
czonym nędzarzom, aby czasem nie wyciągnęli
ręki po jego dostatek.
Taki to typ panujący jest typem zdrady rze
czy wiekuistych, tych rzeczy, które mogą jedy
nie dać podwaliny światu kulturalnemu i ugrun
tować pokój ludzkości. Benda wskazuje przedewszystkiem na fakt rozpolitykowania się całego
świata, na zaborczy nacjonalizm, jakiego świat
dotychczas nie znał i nie widział. Dotychczas
gdy mowa była o nacjonalizmie, cytowano przedewszystkiem Prusy i Niemcy, jako przykład
megalomanji narodowej i drapieżności. Dzisiaj
Prusy pozostały daleko wtyle za innemi nacjo
nalizmami. Nawet w czasach największego apoteozowania nacjonalizmu obywatel niemiecki
mógł poddawać krytyce władze państwowe, a
nawet kajzera; pisma humorystyczne podawały
karykatury Wilhelma, a gdy John Grand-Carteret wydał przed 20 laty w Paryżu książkę
,,Lui“ , zawierającą 348 złośliwych karykatur
Wilhelma II i dużo niemniej złośliwego tekstu,
to cesarz sam nakazał, aby jej w Niemczech nie
konfiskowano. Została też nawet przetłumaczo
na na język niemiecki. I jeszcze jedna rzecz,
ogromnie charakterystyczna. Niemcy nacjonali
styczne były naoścież otwarte wszystkim prą
dom umysłowym całego świata. Dobre dzieło
artystyczne, czy filozoficzne, poezja i powieść,
były skwapliwie tłumaczone z angielskiego,
francuskiego, z języków skandynawskich, z ro
syjskiego, polskiego i t. d. Nieraz zdarzało się,
że obcy pisarz, nie mogący dokołatać się uzna
nia we Francji, czy indziej, znajdował zrozu
mienie i uznanie w Niemczech i stawał się wła
snością całego świata kulturalnego dzięki pro
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pagandzie niemieckiej. Dzięki temu np. że
„Chłopów“ Reymonta przetłumaczono na język
niemiecki, otrzymał Reymont nagrodę Nobla.
Obecnie zaś na Olimpjadzie amsterdamskiej
Wierzyński otrzymał nagrodę za swój wspania
ły zbiorek poezyj „Laur Olimpijski“ dlatego, że
poezje te zostały po mistrzowsku przetłumaczo
ne na język niemiecki.
I dzisiaj Niemcy nie odgradzają się od wpły
wów obcych. Natomiast z Włoch faszystow
skich dochodzą do nas głosy i odgłosy, świad
czące o kompletnem zdziczeniu nacjonalistycznem. Oto w grudniu 1926 Gentile, minister
oświecenia we Włoszech, wypowiedział się pod
adresem artystów i pisarzy włoskich ni mniej
ni więcej, tylko tak: „Trzeba, aby artyści przy
gotowali się do nowej pracy imperialistycznej,
której nasza sztuka ma dokonać. Przedewszystkiem trzeba jej narzucić zasadę italizmu. Kto
naśladuje zagranicę, staje się winnym zbrodni
obrazy majestatu ojczyzny, jak szpieg, który
wpuszcza nieprzyjaciela ukrytemi drzwiami“ .
A Mussolini w roku 1295 pwiedział, że „kar
ność od dołu ku górze musi być istotna i w za
sadzie religijna“ . Nacjonalizm francuski, oparty
na katolicyzmie, idzie w swojej integralności
nacjonalistycznej tak daleko, iż usuwa się z pod
wpływu Jezusa Chrystusa i jego apostołów, bo
to żydzi, dla których wszystkie nacjonalizmy
mają osobliwie głęboką nienawiść. Katolicyzm
ma być więc wyłącznie dyscypliną, papież ma
być kontynuacją cezara, kolegjum kardynalskie
ma reprezentować dawny senat, a kodeks ka
noniczny ma być zastępstwem dawnego kodek
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su rzymskiego. Bóg, moralność chrześcijańska,
Chrystus i ewangelja to dla tych łudzi sprawy
i rzeczy bez wartości, a raczej szkodliwe.
Owszem, niech sobie będzie w szkole krzyż,
niech wszyscy chodzą na nabożeństwa, niech
będzie dyscyplina utrzymywana przez konfe
sjonał i inne środki, ale bóstwem ma być naród,
a jego dobrobyt materjalny i kulturalny najwyższem przykazaniem.
Przed paru wiekami powiedział znakomity
Bossuet takie piękne i głębokie słowo: „Uczy
niłem go (sc. Bóg człowieka) był istotą duchową
w ciele jego, a oto stał się cielesnym nawet w
duchu“ . Od czasów Bossueta sprawa ta pogor
szyła się ogromnie. Dawniej materjalizm kon
frontował się w duchu z nakazami Bożemi
i wstydził się, dzisiaj rozpościera się z całym
bezwstydem. Ubiór służy dzisiaj dla odsłania
nia ciała, a z religji uczyniono puklerz dla mar
nych i nędznych spraw ziemskich, dla groma
dzenia mamony i zabezpieczenia jej przed wy
zyskiwanymi. I to jest zdrada Boga, ludzkości
i cywilizacji. Wszystkie okropności rewolucyj, *
przewrotów i krwawych rozpraw tutaj mają
swoje źródło i tutaj musi być zapoczątkowane
leczenie, jeśli ludzkość ma ozdrowieć. Wodzo
wie duchowi cywilizacji muszą zrozumieć, że
trzeba przestać schlebiać namiętnościom mas
i trzeba wskazywać im wysokie cele, jak to czy
nili dawniej Husowie, Lutrzy, Kalwini, wielcy
myśliciele i wielcy wodzowie, nie oglądając się
na nic i na nikogo, prócz swego sumienia i na
kazów Boga.

T. GRUDA.

KULTURA

P O L S KA W R U B R Y C E
„ K U R J E R K A”.

Tuż pod murami Warszawy zaczyna się coś, wiono i pisano, że w tych obozach dzieją się
dla czego niema odpowiedniego słowa. Nazywa rzeczy trochę urągające elementarnej obyczaj
się to „tragedją bezdomnych“ , ale powinno się ności, ale co to kogo obchodzi? Ci, co tam pom
to nazywać „świadectwem obojętności chrześci rą cieleśnie i duchowo, zostaną po chrześcijań
jańskiej“ . Ludzie gnieżdżą się tu jak zwierzęta sku pochowani i będzie dobrze. Dwadzieścia miwyszczute z pośród społeczeństwa. Jedyną wi ljonów chrześcijan-katolików nie może się zdo
ną tych „wyrzutków” jest brak mieszkania i brak być na to, aby dla garści nieszczęśliwych braci
pieniędzy na wkupienie się do mieszkania, Są i sióstr zbudować jakie takie baraki na czas
to, oczywiście, chrześcijanie, katolicy, bracia bezdomości. Gdyby te baraki miały kosztować
w Chrystusie, jak się mówić zwykło. Fotograf nawet dwadzieścia miljonów, to na każdego
sfotografował tę hańbę, inny pan w ładnym g a chrześcijanina-katolika wypadnie 1 złoty. A po
binecie pracujący dopisał do tego zwykłe sło nieważ ta bolączka bezdomych ropieje już od
wa o tragedji i rzucił pytanie, co to będzie, gdy końca wojny, więc gdyby akcja była rozpoczęta
ci ludzie doczekają się słotnej jesieni i mroźnej odrazu, to byłoby na każdego wypadło dziesięć
zimy w swoich norach i na gołej ziemi? Ba, cóż groszy na rok. Za dwadzieścia miljonów można
będzie? Najprzód wymrą starcy i dzieci na róż było pobudować nie baraki, ale pałace, a dzie
ne „zaziębienia“ , potem przyjdzie kolej na lu sięć groszy rocznie może ofiarować nietylko
dzi w tak zwanym kwiecie wieku. Już nam mó- magnat polski, ale i żebrak.
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Więc co się dzieje? Dlaczego bracia i siostry
w Chrystusie leżą w błocie fizycznem i morałnem? Oto dlatego, że niema inicjatywy i wyko
nawcy rzeczy elementarnie prostej. Cała inicja
tywa poszła na budowanie kościołów, urządza
nie kongresów i zjazdów. We Lwowie poszły z
płomieniem i kopciem świec iluminacyjnych z
okazji zjazdu pobożnego setki tysięcy złotych.
Podczas gdy gdzieś ludzie gniją w błocie, gło
dzie i chłodzie, odbywają się kosztowne’ zjazdy,
koronacje cudownych obrazów i t. d. Obecnie
np. jest olbrzymi zjazd eucharystyczny w Czę
stochowie „duchownej stolicy“ Polski, jak się
malowniczo wyraża przygodny wzmiankarz.
E u c h a r i s t i a , to słowo greckie, a oznacza
ono wdzięczność, dziękczynienie. Wdzięczny
chrześcijanin jest eucharistos, pragnie odwdzię
czyć się Bogu za Jego dobrodziejstwa. Ale nie
wie, jak to zrobić, nie wie, że Chrystus dokład
nie określił eucharystję: „Łaknąłem, a daliście
mi jeść; pragnąłem, a daliści mi pić; byłem go
ściem, a przyjęliście mnie; byłem nagim, a przy
odzialiście mnie; byłem chorym, a nawiedzili
ście mnie; byłem w więzieniu, a przychodzili
ście do mnie... Zaprawdę, powiadam, wam, cokolwiekeście uczynili jednemu z tych braci
moich najmniejszych, mnieście uczynili“ . Otóż
jest e u c h a r i s t i a chrześcijańska-1 Na Żolibo
rzu i na Powązkach czeka Chrystus nagi, bezdomy, smutny, chory... Czeka na eucharystję
i nie może się jej doczekać.
Ale ofiarność kurierkowa kwitnie. Zbierają
ludzie na polski ołtarz św. Antoniego w bazyli
ce Zwiastowania NMP. w Nazarecie, na kościół
Zbawiciela, na odnowienie kaplicy M. B. Ostro
bramskiej w Wilnie, na bazylikę Serca Jezu
sowego na kościół Karmelitów na kapliczkę
przy schronisku artystów weteranów scen pol
skich w Skolimowie, na Instytut Mesjaniczny
im. Hoene-Wrońskiego, na fundusz stypendjalny św. Jerzego Bistrama i t. d. Ktoś z poboż
nych składa ofiarę na ołtarz św. Ekspedyta z po
dziękowaniem za wysłuchaną modlitwę i proś
bą o dalszą opiekę, jakaś pani na ołtarz tegoż
świętego Ekspedyta za wysłuchaną prośbę i otrzymane łaski składa dwa złote i t. d. i t. d.
Jeden z najpobożniejszych papieży ostatniego
wieku, Pius X, skasował tego fantastycznego
świętego, jako takiego, który nigdy nie istniał.
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Nakazał też papież Pius X, aby jego obrazy i posągi były z kościołów pousuwane, ale katolicy
wszystkich krajów są zawsze bardziej katoliccy
od papieża, więc Ekspedyt jako święty istnieje
dalej i jak widzimy, nawet wysłuchuje modlitwy
i zsyła łaski.
Otóż w obronie tych nędzarzy bezdomych,
którzy leżą w brudzie na Żoliborzu i indziej,
trzeba powiedzieć z całym naciskiem, że to jest
hańba i że nigdzie indziej takie rzeczy się nie
dzieją. Albo ci ludzie bezdomi są naprawdę
braćmi naszymi w Chrystusie, a wtedy mamy
względem nich obowiązki, wynikające z brater
stwa, albo też to braterstwo i jego podstawy
religijne są jednym z objawów zakłamania
i mydłkowania, które jest zjawiskiem u nas sta
łem. Czy śród tych ludzi, którzy składają komi
sje do oglądania miejsc pod budowę nowych
świątyń wdzięczności narodowej niema ani jed
nego takiego, który czytał ewangelję i wie, co
to jest eucharistia? Czy niema nikogo, ktoby
powiedział o tern chrześcijańskiemu społeczeń
stwu? Oto czytamy w pismach katolickich, że
niedawno papież Pius XI przyjął delegację apo
stolstwa modlitwy i z jej r^k otrzymał album
z setkami miljonów dobrych uczynków. Papież
przyjął ten „skarb • duchowny“ z podziękowa
niem. Otóż śród tych dobrych uczynków, tak
skrupulatnie obliczonych podług krajów i na
rodów, nie brak także dobrych uczynków pol
skich. Czy nie byłoby dobrze, aby ktoś wska
zał na wartość praktyczną tych dobrych uczyn
ków (mszy, komunij wynagradzających, mo
dlitw, jałmużny) i skonfrontował je z dobremi
uczynkami kwakrów, którzy w czasach najgor
szych bronili nas przed tyfusem plamistym
i sami padali jego ofiarami? Podczas wojny i po
wojnie, gdyśmy przymierali głodem, kraje ka
tolickie spełniały na naszą intencję dużo do
brych uczynków, ale ewangelicka Ameryka
przywiozła nam chleba ,mleka, odzieży, mydła,
jako wyraz swojej eucharystji. My, którzy zna
my ewangelję i wolę Bożą, mamy obowiązki
względem braci naszych, którzy w nadmiarze
form zatracili bezcenną treść. Jakże wiele mo
glibyśmy uczynić,
gdybyśmy rozporządzali
dziennikiem, organem nietylko opinji publicz
nej, ale zarazem publicznej twórczej pracy i ini
cjatywy. Niestety, ulegamy swemu otoczeniu
i upodabniamy się do niego coraz bardziej.

Ili KONGRES WSZECHŚWIATOWEGO ZWIĄZKU
KRZEWIENIA PRZYJAŹNI MIĘDZY NARODAMI PRZEZ
KOŚCIOŁY W PRADZE CZESKIEJ DNIA 24-30.VIII. 1928.
W końcu sierpnia roku bieżącego odbył się
w Pradze Czeskiej trzeci powszechny Kongres
„Wszechświatowego Związku krzewienia przyjaźni między narodami przez Kościoły“ . Dwa
pierwsze tego rodzaju zjazdy odbyły się w Sztok-

holmie i Kopenhadze. „Wszechświatowy Związek krzewienia przyjaźni między narodami przez
Kościoły“ znany jest u nas w Polsce. Powstał on
jeszcze przed wojną europejską w roku 1914-ym,
oczywiście zainicjowany i założony w Ameryce.
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Aczkolwiek wybuch wojny światowej zdawał się
przekreślać piękną ideę krzewienia przyjaźni
międzynarodowej, inicjatorzy tej myśli nie stra
cili wiary i dalej pracę swą prowadzili. Rozumu
jąc słusznie, że idea pojednania narodów jest na<
wskroś chrześcijańską i odpowiada w zupełno
ści ideałom Chrystusowym, zwrócili się inicjato
rzy tego dzieła do czołowych przedstawicieli
wszystkich Kościołów i wyznań chrześcijańskich,
zapraszając ich do współpracy nad realizowa
niem tego zbożnego dzieła. Wszystkie też Ko
ścioły i wyznania odpowiedziały na zew ten
przychylnie, przystępując do ,,Związku“ , jeden
tylko Kościół rzymsko-katolicki stanowczo od
mówił współpracy, niechcąc się łączyć z inowiercami i różnymi „heretykami“ , i dotychczas trzy
ma się zdała od prac „Związku“ , poprzestając na
wysyłaniu obserwatorów swoich na zjazdy mię
dzynarodowe.
Związek Wszechświatowy posiada w każdym
kraju na całej kuli ziemskiej, między innemi i w
Polsce, Oddziały krajowe. Krajowy Oddział czesko-słowacki zaproponał przed paru laty głów
nemu Zarządowi „Związku“ zwołanie najbliższe
go Kongresu do Pragi Czeskiej, Na propozycję
powyższą zgodzono się chętnie, i oto w dniach
24 — 30 sierpnia r. b. kongres taki odbył się w
Pradze Czeskiej przy nader licznym udziale de
legatów najrozmaitszych Kościołów i organizacyj niemal wszystkich części świata i 30 państw
obu półkuli.
Krajowy Oddział „Polska“ Związku wszech
światowego reprezentowany był przez N. P.
Księży Superintendentów Generalnych—J. Burschego z Warszawy i P. Blaua z Poznania, Ks.
Radcę J. Dietricha z Łodzi i Ks. Radcę Skierskie
go z Warszawy, nadto jako delegat dodatkowy
w skład delegacji z Polski wchodził jeszcze Ks.
Superintendent Hildt z Poznania.
Głównym tematem obrad kongresu były: po
kój i rozbrojenie. Konieczność utrwalenia pokoju
i uniemożliwienia w przyszłości wojny, a co za
tem idzie postulat „rozbrojenia“ — przedewszystkiem moralnego, omawiane były przez
wielu mówców w referatach, często bardzo cie
kawych i z wielką swadą wygłaszanych. Obrady
kongresu dzieliły się na publiczne i poufne. Do
tych ostatnich dopuszczani byli tylko członko
wie „Komitetu międzynarodowego“ Związku
i członkowie rozlicznych wydziałów związko
wych. Delegaci Oddziału „Polska“ brali w nich
udział na prawach członków „Komitetu między
narodowego“ . Na obrady publiczne mieli wstęp
wolny przedewszystkiem delegaci t. zw. „dodat
kowi“ i zaproszeni na Kongres goście. Publiczne
posiedzenia odbywały się w wielkiej sali parla
mentu, poufne zaś w sali małej, oprócz tego w
czasie trwania kongresu miało miejsce kilka
wielkich zgromadzeń „ludowych“ w wielkiej sali
imienia kompozytora czeskiego — Smetany —
w miejskim Domu reprezentacyjnym.
W Piątek dn. 24.VIII. obradował tylko Wy
dział gospodarczy Związku, w Sobotę — dn. 25
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miały miejsce dwa posiedzenia „Komitetu mię
dzynarodowego“, na których sekretarz general
ny „Związku Wszechświatowego“ — Sir Wil
loughby H. Dickinson zdawał sprawę z postępu
prac związkowych, omawiany był program prac
kongresu w Pradze, wraz z projektami rezolucyj, wreszcie zajmowano się pracami przygotowawczemi przed wyborami władz Związku
1 licznych jego wydziałów.
W Niedzielę, dn. 26.VIII. odprawiane były w
świątyniach różnych wyznań nabożeństwa, na
których przemawiali w różnych językach du
chowni, przybyli na kongres. W kościele ewan
gelickim czesko-braterskim na Winogradach w
Pradze przemawiał w języku polskim N. P. Ks.
Superintendent Generalny J. Bursche na tekst:
2 Król. 613-17.
Tegoż dnia o godzinie 8-ej wieczorem odbyło
się w wielkiej sali Smetany w miejskim Domu
reprezentacyjnym wielkie zebranie „ludowe“ ,
na którem obecni byli niemal wszyscy delegaci
przyjezdni na kongres i wielkie rzesze publicz
ności. Zebranie zagaił prof. Ż i 1 k a, przewod
niczący delegacji czesko - słowackiej i komitetu
przygotowującego konferencję, witając przyby
łych gości w językach czeskim, angielskim, fran
cuskim i niemieckim i proponując na przewodni
czącego zebrania D-ra J e r z e g o S l a v i k a, żupana z Koszyc, który miał reprezentować rząd
czesko - słowacki, a zwłaszcza chorego ministra
oświaty H o d ż ę. Po zajęciu miejsca prezydjalnego Dr. S 1 a w i k wygłosił przemówienie w ję
zykach słowackim, angielskim, francuskim, nie
mieckim, węgierskim i czeskim, z kilkoma sło
wy w języku polskim. Mówca przedewszystkiem
wytłómaczył ministra H o d ż ę, który z powodu
niedyspozycji nie mógł osobiście kongresu powi
tać, lecz spodziewa się w czasie jego obrad przy
jąć w dyskusji udział. W dalszym ciągu Dr. S 1 aw i k w przemówieniu swojem zwrócił uwagę, że
jednocześnie w dniu jutrzejszym ma być podpi
sany w Paryżu pakt Kelloga, co nie jest zdaniem
mówcy przypadkowem i bez znaczenia, wresz
cie podkreślił, że hasłem Kongresu w Pradze
jest i winno być znane przysłowie łacińskie, ale
w zupełności zmienionej formie: „si vis pacem,
para pacem“ ! Po D-rze Slawiku przemawiał w
języku francuskim przedstawiciel ministerstwa
oświaty—Radca Ministerjalny I n d e r k a, wi
tając w imieniu rządu czesko-słowackiego zjazd
w Pradze. Po tych przemówieniach powitalnych
rozpoczęło się wygłaszanie referatów na temat:
„w y c h o w a n i e d l a p o k o j u“ . Pierwszy
przemawiał były angielski minister oświaty
F i s c h e r . Mówca wywodził na wstępie, że
przyszłość świata jest niepewną i nikt nie jest
w stanie przewidzieć, co nas w najbliższej
przyszłości czeka, czy będzie to wojna im
perialistyczna, jak twierdzi Mussolini, czy też
zwyciężą usiłowania utrzymania pokoju świato
wego. Możliwości wojny są wielkie (Włochy,
Węgry, Rosja, Bałkany, Chiny), ale i organizacje
antywojenne zyskują na mocy i powadze. Prze
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ciwko wojnie działa, zdaniem mówcy, sama woj
na, która na przykładach z doby wojny świato
wej przekonywa nas, że wojna jest zagładą cy
wilizacji. Drugą organizacją antywojenną jest Li
ga Narodów. Wprawdzie nie spełniła ona
wszystkich oczekiwań, ale w każdym razie sta
ra się o zachowanie pokoju w świecie. Kto jed
nak dla pokoju pracować pragnie, ten musi usi
łować o zdrowy kierunek wychowania młodzie
ży. W nauce historji usunąć należy bezwarun
kowo ducha szowinizmu narodowego i sobkostwa narodowego, dążyć do zaszczepiania w ser
cach dzieci i młodzieży świadomości, że wszyst
kie narody skazane są przez Opatrzność na
współzależność od siebie i powołane do współ
pracy dla dobra ogólnego. Wreszcie pożytecz
nym środkiem wychowania w duchu pokoju jest
wskazywanie młodzieży, jak bardzo dzisiejsze
walki różnią się od walk wieków ubiegłych i jak
wojna dzisiaj równoznaczną być musi z zupełnem zniszczeniem wszelkiej cywilizacji. Następ
ny mówca — Dr. U h e r, docent Uniwersytetu
czeskiego w Bernie morawskiem, dowodził
w referacie swoim, że każde słuszne i dobre wy
chowanie jest właśnie wychowaniem dla poko
ju. Rozwijając swą myśl, mówca podkreślił za
sługi narodu czeskiego w dziele propagowania
ideałów humanitaryzmu i wiecznego pokoju,
wreszcie podkreślił doniosłe znaczenie momen
tu religijnego w wychowaniu młodzieży. Trze
cim mówcą miał być znany francuski moderni
sta katolicki i wódz demokratycznej młodzie
ży katolickiej M a r c S a n g n i e r , który jed
nak z powodu choroby przybyć do Paryża nie
stety nie mógł. Zastąpił go rumuński Archimandryta S c r i b a n , profesor moralności w szkole
wojennej w Bukareszcie. Mówca w improwizowanem przemówieniu podkreślał całą grozę
walk i apelował do matek, nazywając je pierwszemi i najważniejszemi wychowawczyniami
dzieci swych dla pokoju.
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(Anglja) w imieniu delegacji angielskiej, profe
sor W i l f r e d M o n o d z Paryża w imieniu de
legacji francuskiej, p. G e o r g e A. P 1 i m pt o n z Nev Jorku w imieniu delegacji amery
kańskiej, Re v . p r o f . L e w (Chiny), w imieniu
Uniwersytetu w Pekinie, Prezydent S p i ec k e r z Berlina w imieniu delegacji niemieckiej,
B i s k u p P a i s s i j z Sofji, jako przedstawiciel
bułgarskiego Kościoła prawosławnego, Arcybi
skup H e r m a n od Kościoła prawosławnego
w Finlandji, wreszcie Arcybiskup Upsali (Szwe
cja) Sóderblom. Ponadto odczytano szereg tele
gramów z pozdrowieniami, między innemi od
A r c y b i s k u p a J o r k u (Anglja).
Po wysłuchaniu i odczytaniu nadesłanych po
zdrowień wygłosił świetny referat na temat,
„moral ne i r e l i g i j n e p o d s t a w y po
k o j u ś w i a t o w e g o “ Prezydent Sądu Naj
wyższego Rzeszy Niemieckiej, Dr. S i m o n s .
Mówca wywodził, że podstawy prawne pokoju
światowego są niewystarczające i że potrzeba
tu podstaw silniejszych i głębszych, mianowicie
moralnych i religijnych. Z dziedziny polityki na
leży usunąć zasady podwójnej moralności, od
mienne stanowisko moralne postępowania w po
lityce i życiu prywatnem. Polityk w mniema
niu swojem, że działa dla dobra narodu, pozwala
sobie na czyny, których by nigdy w życiu pry
watnem sam nie popełnił. Mówca sam jest prze
świadczony o tern, że nieuczciwość w polityce
szkodzi najwięcej narodowi, w interesie które
go została popełnioną. Należy koniecznie dążyć
do zapoczątkowania przyjaźni między narodami.
Jeden naród powinien życzyć drugiemu narodo
wi pomyślności i rozkwitu, do jakiego sam dą
ży, lub który osiągnął, narody powinny zanie
chać wzajemnego wyzyskiwania się, natomiast
wzajemnie winny się wspierać i dopomagać so
bie. Na tern polu czynne być winny przedewszystkiem Kościoły w dziele ugruntowania po
koju wszechświatowego. Bez zapału religijnego
W poniedziałek dn. 27.VIII. o g. 10 r. odbyło niemożliwem jest zwycięstwo nad potęgami
się właściwe inauguracyjne plenarne posiedze ciemności. Pokój wszechświatowy wymaga cze
nie kongresu w wielkiej sali parlamentu. Posie goś więcej aniżeli sprawiedliwości międzynaro
dzenie to, jak i wszystkie poufne i plenarne ze dowej, wymaga zrozumienia wzajemnego i przy
brania kongresu, rozpoczęło się od wspólnej mo jaźni.
Przed zamknięciem sesji przedobiedniej zwró
dlitwy, którą odmówił Biskup J a m e s C a n n o n z Waszyngtonu, i odśpiewanie przez całe cono uwagę, że właśnie w tej chwili w Paryżu
zgromadzenie pieśni ze śpiewnika, w trzech ję podpisywany jest pakt Kelloga. Kongres wobec
zykach (angielskim, francuskim i niemieckim) tego postanowił wysłanie depeszy gratulacyjnej
przez Związek Wszechświatowy wydanego. Za na imię inicjatora paktu, amerykańskiego sekre
gaił następnie posiedzenie prof. Ż i 1 k a, który tarza stanu — K e l l o g a .
Popołudniowe poniedziałkowe posiedzenie
też odczytał telegram od Prezydenta Republi
ki — Masaryka z pozdrowieniem dla kongre plenarne kongresu rozpoczęło się od modlitwy,
su. Na propozycję prof. Żilki kongres postana którą odmówił Superintendent I r b e z Łotwy.
wia wysłać Prezydentowi Masarykowi telegram Na zakończenie modlitwy całe zgromadzenie
z podziękowaniem za życzenia. Następnie powi odmówiło ,,Ojcze nasz“ ; każdy mówił w swoim
tali kongres: prezydent miasta Pragi — p. B a k- własnym języku. Przewodniczył zebraniu, pre
s a, przedstawiciel Towarzystwa pokoju w Cze zes ,»Komitetu międzynarodowego — Biskup W.
chach, Biskup czeskosłowacki S t e j s k a ł, A m m u n d s e n , Biskup z Hadersleben w DaRektorzy Uniwersytetów, przedstawiciel czes nji. Tematem dnia było: „ r o z b r o j e n i e “ .
kiego Kościoła prawosławnego, także Kościoła Omawiali go trzej referenci. Przedewszystkiem
starokatolickiego, L o r d B i s k u p z R i p o n u mówił gorąco i wymownie Pastor E l i e G o u 133

ROK III

JEDNOTA

n e l l e , członek delegacji francuskiej, po fran
cusku o » » p r o g r a m i e r o z b r o j e n i a z mor a l n e g o p u n k t u w i d z e n i a“ . Po nim
przemawiał profesor W i l l i a m H u l l z Ame
ryki na temat rozbrojenia i zadań, jakie w tym
względzie ma przed sobą Kościół chrześcijański.
Kościół winien utrzymywać w należytych grani
cach ultranacjonalizm, jako najważniejszą pobud
kę wojen i zbrojenia się. Podkreślanie Królestwa
Bożego i sprawiedliwości jego, jako najwyższego
dobra ludzkości tu na ziemi, może uśmierzyć
agresywne zachcianki narodów, będące powo
dem zbrojeń, jako narzędzia nacjonalistycznej i
kapitalistycznej ekspansji. Do osiągnięcia tego
celu przystępować powinny Kościoły szczerze i
bez ukrytych myśli, z czystem sercem. Naj
wznioślejsze wyznanie wiary nie ma żadnej war
tości, jeżeli się go nie stosuje w praktyce. W
końcu swego przemówienia zacytował prof.
Hull słowa Williama Penna, wypowiedziane
przed 235 laty o tern, jak dobre imię chrześci
jaństwa cierpi na tern, że prowadziło ono mnós
two wojen nietylko z pogańskimi narodami, ale
walcząc między sobą. Trzecim mówcą był pro
fesor z Marburga — Dr. M a r c i n R a d e. Mó
wił o konieczności m o r a l n e g o r o z b r o j ę n i a. W końcu swego przemówienia zaznaczył
mówca, że, jeżeli potępienie wojny jako bezpra
wia, do czego właśnie pakt Kelloga zmierza,
przyjęte będzie w polityce i stosunkach między
narodowych jako fakt, z którego konieczne
wnioski wyciągnięte być muszą, to wówczas okaże się, że synowie świata są bogobojniejsi od
synów światłości. Znaczy to, że rządy i państwa
czynią to, co uczynić były winny Kościoły. J e 
żeli Kościoły mają prowadzić ludzi do czci Boga
i znalezienia Boga, to nie powinny one nigdy
dać się prześcignąć instytucjom świeckim. Ztad
wypływa wielka i święta powinność Kościoła
głoszenia pokoju i nawoływania do pokoju przez
moralne rozbrojenie i krzewienie przyjaźni i
międzynarodowego braterstwa.
Po skończonej sesji Prezydent miasta Pragi
wydał dla gości kongresowych przyjęcie w sali
domu reprezentacyjnego, podczas którego prze
mawiali Biskup węgierski L. R a v a s z i Dzie
kan fakultetu teologicznego z Chicago — S h ailerMathevs.
We Wtorek, dnia 28.VIII. zebrał się kongres
w sali parlamentu na 3-cią swoją sesję. Prze
wodniczył Biskup Ammundsen. Po wspólnem
odśpiewaniu pieśni i modlitwie przystąpiono do
omówienia tematu dnia, który brzmiał: ,,w j ak i s p o s ó b i c z e m p r z y c z y n i ć s i ę mo 
g ą K o ś c i o ł y do p o w s z e c h n e g o r o z 
b r o j e n i a“ ?
Pierwszym mówcą był generalny Sekretarz
,,Związku Wszechświatowego“ — S i r W i 1 l o u g h b y D i c k i n s o n . Mówił on o ,,w s p ó łpracy Kości ołów z Ligą Narodów i
T r y b u n a ł e m m i ę d z y n a r o d o w y m“ .
Mówca wspominał o traktacie Wersalskim i o
przyjętych w nim zobowiązaniach rozbrojenia
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nie tylko państw pokonanych w wojnie, ale i
zwycięskich, i o tern, że zobowiązania te do
tychczas wypełnione nie zostały. Należy przeto
Kościołom żądać stanowczo powszechnego roz
brojenia i domagać się, aby w przyszłości wszel
kie nieporozumienia międzynarodowe załatwia
ne były na drodze pokojowej, ku czemu służyć
winien sąd rozjemczy, którego orzeczenia winny
być bezwzględnie dla każdego państwa i naro
du obowiązkowe. Drugim mówcą miał być prze
wodniczący międzynarodowego biura pracy —
A l b e r t T h o m a s . Nie mógł on jednak przy
być osobiście, przeto referat jego odczytał se
kretarz jego — G. T h e 1 i n. Temat referatu
brzmiał: ,,w s p ó ł p r a c a K o ś c i o ł ó w z e
ś w i a t e m r o b o t n i c z y m ”. Referent wywo
dził, że trwały pokój istnieć nie może bez spo
łecznej sprawiedliwości, dlatego Kościoły, pra
gnąc się przyczynić do utrwalenia pokoju, win
ny współpracować z klasą robotniczą w dziele
urzeczywistnienia programu reform socjalnych.
Jeżeli Kościoły istotnie tak postępować będą,
wówczas i klasa robotnicza powie za Jaure‘sem,
że religji nie należy zwalczać, ale szukać w niej
tego, co jest żywe i prawdziwe. Jako trzeci
przemawiać miał poseł grecki w Paryżu i pro
fesor prawa na tamtejszym uniwersytecie
N.
P o l i t i s o „ ws pół pr acy Koś ci oł ów z
r z ą d a m i“ . Jednakże i on nie przybył na kon
gres i referat jego odczytał profesor H a m i l k a r A l i v i s a t ó s z Aten. Zdaniem prof. Politisa najskuteczniejszym, środkiem do osiągnięcia
rozbrojenia jest wychowanie chrześcijańskich
mas ludowych i wszczepianie im przekonania,
że obowiązkiem ich jest okazywanie w stosunku
do obcych nie tylko tolerancji, ale i sprawiedli
wości i uczucia braterstwa. Do tego powołane
są w pierwszym rzędzie Kościoły. Gdy to uczy
nią wytworzy się wówczas silna opinja publicz
na, która będzie w możności wywierać presję
na rządy i zmusić je do zawarcia ostatecznego
paktu rozbrojeniowego. Czwarty i ostatni refe
rat wygłosiła panna L u d w i k a v a n E e ^ h e n
z Holandji na temat: ,,w s p ó ł p r a c a K o ś c i o ł ó w z o r g a n i z a c j a m i k o b i e c e m i“ , w
którym wyliczyła cały szereg międzynarodo
wych organizacyj kobiecych, pracujących na
rzecz pokoju światowego pod hasłem: ,,co
chcesz, aby tobie uczyniono — uczyń i ty bliź
niemu“ . Właśnie kobiety uznały pierwsze ko
nieczność odrodzenia duchowego i potrzebę za
panowania miłości nad egoizmem.
Wtorkowe popołudnie poświęcone było obra
dom „Komitetu międzynarodowego“ pod prze
wodnictwem Biskupa Ammundsena. Należało
omówić wspólnie projekty rezolucyj o rozbroje
niu. Wykazała się tu rozbieżność zdań pomię
dzy delegacją angielską i francuską. Anglicy,
kładąc główny nacisk na wykonanie § 8 paktu
Ligi Narodów, który mówi o przyrzeczeniu alian
tów rozbrojenia się po dokonaniu rozbrojenia
przez państwa w wojnie pokonane, proponowali
zażądanie takiego rozbrojenia pod kontrolą mię

134

Nr 8 - 9

JEDNOTA

dzynarodową, francuzi natomiast kładli główny
nacisk na bezpieczeństwo i obowiązujący arbi
traż. Po długiej i gorącej dyskusji zgodzono się
wreszcie na wzajemne ustępstwa i przyjęto
wspólną pośrednią redakcję rezolucji, którą kon
gres następnie miał uchwalić.
Tegoż dnia o godzinie 9-ej wieczór podejmo
wał uczestników kongresu w salonach Klubu
społecznego minister K r o f ta, w zastępstwie
nieobecnego w Pradze ministra B e n e s z a .
W Środę, dn. 29.VIII. przed południem zebrał
się kongres pod przewodnictwem Biskupa
Ammundsena na czwartą swoją sesję. Odczyta
no telegramy, w dalszym ciągu nadsyłane z po
zdrowieniami dla kongresu, i telegram wysłany
do Paryża z okazji podpisania paktu Kelloga,
wreszcie wysłuchano życzeń i pozdrowień, wy
głoszonych przez Archimandrytę Scribana w
imieniu Patrjarchy Rumunji i Metropolity Siedniogrodu, a także Rumuńskiej Ligi przyjaciół
pokoju.
Przystąpiono następnie do wysłuchania refe
ratów na temat: ,» b e z p i e c z e ń s t w o o p a r 
t e na p r z y j a ź n i m i ę d z y n a r o d o w e j
zamiast bezpieczeństwa opartego
n a z b r o j e n i a c h “ . Referaty te wygłosili:
B i s k u p I r e n e u s z z Nowego Sadu w Serbji
i R e v . Dr. W i l l i a m M e r r i l l z Ameryki.
Streszczać ich tutaj nie będziemy, ponieważ
pierwszy z nich podajemy w całości w ,,Jednocie“ na innem miejscu, a drugi drukować zamie
rzamy w numerze przyszłym pisma naszego. Po
wysłuchaniu referatów kongres przyjął do wia
domości projekt rezolucji o rozbrojeniu, przy
gotowany i do dyskusji kongresowi wyłożony
przez ,,Komitet Międzynarodowy“ . Brzmienie
rezolucji o rozbrojeniu, kongresowi przedłożo
nej, jest następujące:
,,Ze względu na to, że powszechne uczucie nie
pokoju i niepewności w czasach dzisiejszych ra
czej się zwiększa, a nie maleje, a to w miarę
tego, jak poszczególne państwa od rozwiązania
problematu rozbrojenia się usuwają, lub niezdolnemi do takiego rozwiązania się okazują;
ze względu dalej na to, że rozbrojenie wszyst
kich krajów, a to w granicach umożliwiających
im zapewnienie wewnętrznego bezpieczeństwa
i wspólne wykonanie międzynarodowych zobo
wiązań, przewidzianych przez pakt Ligi Naro
dów, jedynie może zapobiec katastrofie nowej
wojny;
ze względu na to, że zmniejszenie i ogranicze
nie zbrojeń, przez traktat pokojowy z r. 1919
na pewne kraje nałożone, rozumiane być winno
jako środek, umożliwiający ograniczenie zbro
jeń wszystkich krajów; i wobec tego, że 55
państw należących do Ligi Narodów, zobowią
zało się formalnie do przeprowadzenia u siebie
rozbrojenia, jak to artykuł 8 paktu Ligi Naro
dów przewiduje;
ze względu na to, że te zobopólne przyrzecze
nia nakładają na wszystkie współdziałające na

ROK 111

rody uroczyste i o wiążącem znaczeniu zobo
wiązania;
ze względu na to, że, jeżeli nawet ogranicze
nie zbrojeń zostanie przeprowadzone, to i tak
okaże się koniecznem skuteczność tego ograni
czenia na wszelki sposób zabezpieczyć;
i ze względu wreszcie na to, że również rze
czą jest nieodzownie konieczną, aby wszystkie
narody przyjęły zasadę powszechnie obowiązu
jącego rozjemstwa i arbitrażu, lub zgodziły się
na jakieś inne prawne sposoby załatwiania nie
porozumień międzynarodowych;
wobec wszystkich tych faktów w z y w a od
bywający się w Pradze w sierpniu 1928 r. z ra
mienia Wszechświatowego Związku przyjaznej
pracy między narodami przez Kościoły k o n 
g r e s wszystkie Kościoły chrześcijańskie do
przedłożenia członkom swoim wyżej wyliczo
nych względów i zwrócenia ich uwagi na uro
czystość zobowiązań wszystkich państw, nale
żących do Ligi Narodów, do bezwarunkowego
ograniczenia swych zbrojeń, stosownie do paktu
Ligi Narodów, i przyjęcia powszechnego syste
mu rozjemstwa i arbitrażu, za pomocą którego
wszystkie nieporozumienia winny być na dro
dze pokojowej i prawnej załatwiane. Tenże kon
gres w z y w a Kościoły, aby wszystkie wpływy
swoje moralne, łącznie z Ligą Narodów i własnemi rządami, ku temu użyły, iżby rządy te jaknajspieszniej podjęły umowy międzynarodowe, do
osiągnięcia celów wyłuszczonych konieczne.
Wreszcie w z y w a kongres Kościoły do zużycia
wszystkich swoich sił duchowych i wpływów
wychowawczych ku temu, aby narody przyzna
ły się do obowiązku zachowania w przyszłości
bratniej solidarności i celowej współpracy, wy
rzekając się natomiast samowoli w stosunku do
zobowiązań międzynarodowych. Kościół Jezusa
Chrystusa przyjmuje zasadniczo i bezwzględnie
ten święty nakaz dany mu przez głowę Kościoła
w Ewangelji Świętej: ,»szukajcie naprzód Króle
stwa Bożego!“
Nad powyższą rezolucją rozwinęła się raz je
szcze gorąca dyskusja, poczem poddano ją pod
głosowanie. Przyjętą została ona przez kongres
wszystkiemi głosami przeciwko jednemu głoso
wi pastora E. Gounelle‘a, który następnie
oświadczył, że głosował przeciwko rezolucji nie
dlatego, iżby miał być przeciwnym rozbrojeniu,
ale jedynie dlatego, że według niego rezolucja
ta niedość jest stanowczą.
O godzinie l 1/, po południu tegoż dnia delega
cja polska zaproszoną została przez pana Posła
Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze i Ministra
Pełnomocnego Grzybowskiego na śniadanie. De
legacja w pełnym swym składzie udała się do
prywatnego mieszkania pana Ministra, gdzie
tenże wraz z małżonką — panią Grzybowską
przyjmował delegację w nader wyróżniający się
i gościnny sposób i gdzie delegaci spędzili parę
godzin niezwykle mile i sympatycznie.
Wieczór środowy wykazywał w programie
zebranie ludowe w sali Smetany w Domu repre
zentacyjnym, zorganizowane z okazji kongresu,
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na którem przemawiał pierwszy minister oświa
ty H o d ż a , następnie odczytany został referat
ministra B e n e s z a i wygłosili referaty pp. pro
fesor S c h u l z e - G ä v e r n i t z i S m i t h z
Nev Yorku.
W Czwartek, dn. 30.VIIL, w ostatnim dniu
kongresu, odbył swe ostatnie posiedzenie ,k o 
mitet Międzynarodowy“ pod przewodnictwem
Biskupa Ammundsena. Na wstępie odśpiewano
wspólnie pieśń i wysłuchano przemówienia na
tekst biblijny Metropolity z Naupactos (Grecja)
A m b r o z j u s z a . W dalszym ciągu przystą
piono do wyborów władz Związku. Przedewszystkiem na propozycję wyłonionego ad hoc subkomitetu postanowiono zwrócić się do A r c y 
b i s k u p a C a n t e r b u r y — D-ra R a n d a l l.a D a w i d s o n a — Prezydenta Związku
Wszechświatowego, który wobec ukończenia
80-go roku życia ustępuje ze stanowiska arcybiskupa-prymasa Kościoła anglikańskiego, z pro
śbą, aby raczył w dalszym ciągu przewodniczyć
Związkowi. Następnie przyjęto do wiadomości,
że przewodniczący „Komitetu Międzynarodo
wego“ — R e V. N e h e m i a h B o y n t o n z Ameryki z powodu złego stanu swego zdrowia
zmuszony się widzi do złożenia swego urzędu.
Zebrani wyrażają ustępującemu przewodniczą
cemu wdzięczność za jego dotychczasową wier
ną i owocną pracę i powołują na jego miejsce
dotychczasowego wice-przewodniczącego- B i s k u p a A m m u n d s e n a . Wybór ten, jak rów
nież wybór profesora Ż i l k i na zastępcę prze
wodniczącego w Komitecie Międzynarodowym,
spotkał się z powszechnem uznaniem. Po doko
naniu wyborów członków Wydziału Wykonaw
czego i Sekretarjatu i przyjęciu projektów rezolucyj subkomitetów ostatnie to posiedzenie zo
stało zamknięte.
Po południu miała miejsce piąta i ostatnia se
sja plenarna kongresu. Wygłoszone zostały dwa
referaty. Przemawiał p. D o n n e d i e u d e V a b r e s z Francji na temat: „ p r o b l e m y g o s 
p o d a r s k i e i ich s t o s u n e k d o s p r a w y
p o k o j u ś w i a t o w e g o “ i D-r. P a r k e s
C a d m a n, przewodniczący Związku Kościołów
chrześcijańskich w Ameryce, na temat „ p r a 
s a i p o k ó j ś w i a t ó w y“ .
Przed zakończeniem kongresu wręczyła dele
gacja amerykańska ministrowi Hodży dar swój
dla narodu czeskiego w dowód uznania i wdzię
czności, w postaci pomnika Prezydenta Masaryka, dłuta artysty S z p a n i e l a , który to
pomnik podczas przerwy obiadowej do sali
obrad parlamentu był wniesiony i w pośrodku
sali ustawiony. Stosowne przemówienie wygło
sił przewodniczący delegacji amerykańskiej M r.
C a l d w e l l i posef amerykański w Pradze
E i n s t e i n . Dziękował im obu, przyjmując
dar w imieniu narodu czeskiego, minister oświa
ty Hodża.
Kongres zakończył się uroczystem nabożeń
stwem w Kościele czesko-słowackim Ś-go Mi
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kołaja, w czasie którego kazanie wygłosił Arcy
biskup S ó d e r b l o m z Upsali na temat „po
święćmy się dla sprawy pokoju“ .
Organizacja kongresu była w całem znaczeniu
tego słowa świetna. Postarano się umożliwić
wszystkim uczestnikom zrozumienie tego, co się
mówiło i o czem się dyskutowało. Urzędowymi
językami na kongresie były języki angielski,
francuski i niemiecki. Obrady dyskusyjne tłomaczone były z każdego z tych języków na dwa
pozostałe, tekst referatów drukowany był na
oddzielnych arkuszach we wszystkich 3-ch ję
zykach, a niektóre nawet i w języku czeskim.
Arkusze te rozdawane były uczestnikom. Po
starano się też zapewnić przybyłym do Pragi
wszelkie możliwe wygody i ułatwienia. Każdy z
przybywających miał dla siebie zarezerwowane
mieszkanie w hotelu, postarano się i wyjednano
dla przyjezdnych delegatów bezpłatne korzy
stanie z tramwajów miejskich i ulgi na kolejach
państwowych. Zasługą to jest wielką Komitetu
przygotowującego Zjazd, a zwłaszcza jego prze
wodniczącego — pana profesora Żi l k i . Jemu
i jego małżonce, gorliwie codziennie zajętej w
kancelarji zjazdowej, należy się szczera wdzię
czność i uznanie.
Zjazd w Pradze miał niezawodnie doniosłe
znaczenie moralne manifestacji na rzecz pokoju.
Winien on pobudzić Kościoły do nierównie żyw
szego, aniżeli to ma miejsce, propagowania tego
ideału. Ale, czy w sprawie na zjeździe obszernie
i gorąco omówionej, w sprawie rozbrojenia, bę
dzie on miał jakie skutki praktyczne? Myślę, że
nie wielu się co do tego łudzi. Czy wielkie i
mniejsze narody, o których rozbrojenie przedewszystkiem chodzi,istotnie myślą na serjo o roz
brojeniu własnem, domagając się go tak namięt
nie od sąsiada swego? A gazy trujące, które mimowoli od czasu do czasu istnienie swoje zdra
dzają, a rozmaite organizacje wojskowe i zwią
zki, ciągle o konieczności rewńzyj traktatów i
granic wołające, czy to także jest dowód roz
brojenia moralnego i materjalnego?
Nie łudzimy się i nie oczekujemy od prac
Związku przyjaznej pracy między narodami
przez Kościoły rychłych i rzucających się w
oczy wyników.
Ale Zjazd ten niezawodnie dla niejednego in
ne miał i doniosłe znaczenie. Był on oczywistym
dowodem, jak na gruncie wspólnej wiary w
Chrystusa spotykać się mogą i łączyć ze sobą
we wspólnej modlitwie i wspólnej pracy przed
stawiciele różnej, a często odmiennej myśli
chrześcijańskiej. Pod tym względem mieli rację
wszyscy mówcy na kongresie, podkreślający tę
prawdę, że tylko przez wpływ żywego chrześci
jaństwa na układ stosunków społecznych i mię
dzynarodowych ludzkość zdobędzie i utrwali tu
na ziemi pokój powszechny. Droga to wpraw
dzie bardzo jeszcze długa i mozolna. Ale na niej
tylko dojść można do celu, bo tylko tu — w żywem chrześcijaństwie, znajdzie pełne niepokoju
serce ludzkie i serce zbiorowego człowieka księ
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cia pokoju, Chrystusa Pana, i w Bogu swym spo
kojnie spocznie.
Było coś z Ducha Chrystusowego w pośrodku
tego różnojęzycznego i różnoplemiennego zgro
madzenia, które jednemi usty chwaliło Boga i
jednem sercem słało do niego prośby i dziękczy
nienia.
S.

WIADOMOŚCI ZKOŚCIOŁA10 KOŚCIELE.
Ze Zboru Warszawskiego. W dniu 30,X. b. r.
odbędzie się o godzinie 7 w. w sali Zborowej
Ogólne Kwartalne Zgromadzenie członków na
szego Zboru stołecznego. Na zgromadzeniu tem
dokonane będą wybory nowych członków Kolegjum Kościelnego na miejsce ustępujących z po
wodu ukończenia kadencji. Wobec tego jest do
życzenia, aby na zebranie wyborcze przybyła
jaknajwiększa liczba członków Zboru, prawo
głosowania mających.
* * *
Ze Zboru Łódzkiego. Budowa nowej Świątyni
ewang. reformowanej dla Zboru Łódzkiego po
stępuje szybko naprzód. Kościół jest już pod
wykończonym dachem, za kilka zaś dni zostaną
wstawione okna, poczem roboty budowlane zo
staną przerwane aż do wiosny. Kościół już dzi
siaj wygląda bardzo ładnie i zwraca na siebie
powszechną uwagę.
Mamy niepłonną nadzieję, że Świątynia bę
dzie do Synodu roku przyszłego całkowicie wy
kończoną, że więc będzie mógł być już nieza
długo oznaczony termin jej poświęcenia i odda
nia do użytku właściwego.
Nasi współwyznawcy w Łodzi nie są jednak
w stanie podołać ciężarom, jakie na nich budo
wa nowej Świątyni nałożyła, i apelują za naszem
pośrednictwem do dobrych i ofiarnych serc pa
rafian naszych warszawskich, w przekonaniu,
że ci im dopomogą i z ofiarami swemi pospieszą.
Administracja pisma naszego gotową jest w każ
dej chwili pośredniczyć w przekazywaniu ofiar
na ten cel do Łodzi.
* * *
Ze Zboru Żychlińskiego. W Zborze Żychlińskim zaszła w ostatnich czasach poważna zmia
na na stanowisku duszpasterza Zboru. Ks. K.
Ostachiewicz opuszcza Żychlin i Okręg nasz
Konsystorski i przenosi się z dnien^l.X. do Wil
na na stanowisko kaznodziei i duszpasterza
Zboru ewangelicko-reformowanego Wileńskie
go.
Opuszczenie przez Ks. Ostachiewicza naszego
Okręgu i przeniesienie się do Okręgu Wileń
skiego jest dla nas stratą bardzo dotkliwą, ale
rozumiemy, że objęcie przezeń placówki w Wil
nie stanie się w skutkach błogosławieństwem
dla c a ł e g o naszego polskiego Kościoła ewan
gelicko-reformowanego. Życzymy więc kocha
nemu koledze i bratu naszemu z całego serca
błogosławieństwa Bożego w pracy na nowem
.
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polu, oraz sił, światła i mądrości Ducha Ś-go dla
jego przyszłej działalności w osobliwych i trud
nych warunkach miejscowych.
Administrację osieroconej parafji Żychlińskiej
powierzył Konsystorz nasz czasowo Księdzu W.
Fibichowi, Pasterzowi Zelowskiemu, objazdowe
zaś placówki w Poznaniu i Bydgoszczy obsłu
giwać ma Ks. Ludwik Zaunar, Pasterz Łódzki.
* * *
Ze Zboru w Czeskim Boratynie na Wołyniu.
Z Czeskiego Boratyna pisze nam tamże zamiesz
kała panna Marja Janatówna o uroczystości
,,Dziękczynienia“ z powodu ukończenia żniw,
urządzonej w dniu 9.IX. co następuje:
,,Był jasny, słoneczny dzień. W naszej małej
wiosce panował spokój świąteczny. Ludzie scho
dzili się zewsząd do kościółka, znajdującego się
w pośrodku wsi. Dzisiaj jest wielka uroczystość:
obchodzimy Święto ,,Dziękczynienia“ za żniwa.
Oprócz tego witamy naszego kaznodzieję —
Bałabana, który bawił kilka tygodni na urlopie
w Czechosłowacji, a teraz powrócił ze swoją
nowopoślubioną małżonką na stałe.
Nabożeństwo rozpoczęło się od śpiewu chóru
młodzieży. Następnie kaznodzieja — Bałaban
odczytał ustęp Pisma Świętego (Psalm 96 w. 8)
i wypowiedział bardzo wzruszające przemówie
nie. Po nabożeństwie zaproszono obecnych na
godzinę 2 po południu no obchód „Dziękczynie
nia“ za żniwa, urządzany przez młodsze dzieci
Szkółki Niedzielnej, której kierowniczką jest
siostra Olga Janatówna.
Uroczystość sama odbyła się pod lasem, skąd
można było widzieć pola, na których jeszcze
tak niedawno kołysały się ciężkie kłosy, już do
gumien zwiezione. Obecnie żółcą się na nich
tylko gołe ścierniska.
Dzieci ustawiły się na trybunie, przybranej
kwiatami i kłosami różnych zbóż. Każdy, kto
tylko mógł, pospieszył, aby przysłuchać się, jak
one małe dziatki nasze pieśnią i deklamacją
chwaliły Boga Wszechmogącego za Jego dary,
którymi nas w tym roku tak hojnie obdarzył.
I starsza młodzież nie chciała się pozbawić ra
dości wzbogacenia programu uroczystości i od
śpiewała kilka bardzo pięknych pieśni na chór
mieszany. Następnie na trybunę weszło troje
najstarszych mieszkańców naszej wioski, którzy
jeszcze w roku 1871-ym przybyli z Czech do
Boratyna. Opowiadali nam oni o ciężkich po
czątkach pracy w obcym kraju, o tylu trudno
ściach, jakie zwalczać było trzeba, aby szczerą
gołą pustynię zamienić w glebę urodzajną
i ogród kwitnący, nie mając z nikąd pomocy materjalnej i pokrzepienia duchowego. Z radością
za to patrzą oni dzisiaj na bogaty plon swej pra
cy i wytrwałości, wyrażający się w ogólnym do
brobycie mieszkańców i malujący się na zdro
wych i wesołych twarzyczkach najmłodszego
pokolenia. Zachęcali też i nas — młodych do na
śladowania przykładu ojców i dziadów.
Po przemówieniach dzieci zajęły się ochoczą
zabawą na placu, a starsi zabawiali się rozmową
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Zgon, W dniu 18.VIII. r. b. zmarł nagle w Ragatz znany i wielce ceniony kaznodzieja i ewan
gelista szwajcarski — Ks. pastor i profesor Frank
Thomas, w wieku lat niespełna 66.
Zmarły znany był w świecie ewangelickim
jako wybitny kaznodzieja i świetny apologetyk
i należał bezsprzecznie do najpopularniejszych
mówców obozu protestanckiego w ostatnim
ćwierćwieczu. Jego przemówienia ewangeliza
Rocznica, W roku bieżącym upłynęło 300 lat cyjne, odznaczające się wielkim żarem uczucia
od przybycia do Polski drugiej partji wygnanych i potęgą żywego słowa, ściągały tysiące słucha
z własnej ojczyzny Braci Czeskich. Zwłaszcza czów do ogromnej sali ,.Victoria Hall“ w Gene
Poznań i Leszno były miejscowościami, do któ wie, gdzie zmarły w każdą Niedzielę przema
rych wygnańcy ci chętnie ciągnęli. Między nimi wiał. Wpływ jego na nieprzeliczone masy słucha
znajdował się też sławny później, a wówczas czów był ogromny, a zasługi dla wolnego Ko
młody jeszcze Jan Amos Komenjusz, który na ścioła ewangelicko-reformowanego w Szwajcarji
stępnie osiadł w Lesznie i miasto to na cały niezapomniane.
świat rozsławił.
Frank Thomas urodził się dnia 28.X. 1862 r.
w
Cologny pod Genewą i był synem pastora
*
*
*
i profesora Ludwika Thomasa. Sam postanowił
Z Więcborka piszą nam: ,,Dnia 21 lipca r. b. również poświęcić się pracy duszpasterskiej i w
tym celu studjował teologję najpierw w Gene
P an P r e z y d e n t R z e c z y p o s p o l i t e j
P o l s k i e j — I g n a c y M o ś c i c k i z Mał wie, a następnie w Berlinie i Erlandze. Jakiś
żonką przejeżdżał przez Więcbork, zatrzymu czas spędził w Anglji i w Stanach Zjednoczonych,
jąc się tylko na parę chwil dla wysłuchania po poczem pełnił obowiązki duszpasterskie w Rouwitania Władz. W ogólnem powitaniu na placu gement i Mezieres (Vaud). Jego niepospolity
miejskim przed Magistratem wzięła udział de talent krasomówczy zwrócił nań jednak wkrót
legacja Zarządu Domu Sióstr — Djakonis, w oso ce uwagę powszechną, a Komitet ewangelizacyj
bach nauczyciela p. Domdeja, 4 starszych sióstr- ny Genewski powołał go w r. 1891 na stanowi
djakonis i 5 braci djakonów.
sko kaznodziei, powierzając mu kierownictwo
Niezależnie od tego hołdu Zarząd Domu Dja prac misji wewnętrznej. Na tern stanowisku
konis uroczyście powitał Pana Prezydenta pod i później jako profesor fakultetu teologicznego
czas przejazdu. Wychowanice zakładu — sie pracował zmarły gorliwie i z całem zaparciem
roty, uczenice pensjonatu gospodarstwa domo się dla sprawy Kościoła Chrystusowego.
wego, przygodni goście, oraz wszystkie siostryChoroba serca, która już od dłuższego czasu
djakonise stanęły szpalerem na ulicy, przybranej podkopywała jego organizm, zmusiła go do uda
w tern miejscu zielenią i girlandami. Nadjeżdża nia się na kurację do Ragatz, gdzie w dniu 18
jącego Dostojnego Gościa przywitała orkiestra sierpnia zrana zmarł nagle w czasie śniadania.
braci-djakonów hymnem narodowym, a dziatki Pochowany został w rodzinnem swem miejscu,
i młodzież obrzuciły auto Pana Prezydenta na cmentarzu w Cologny.
kwiatami, głośno manifestując swą radość.
Pan Prezydent kazał zatrzymać auto, do któ
* * *
rego natychmiast zbliżył się p. Inspektor Arndt
w towarzystwie Ks. Ks. pastorów Munda i LasZjazd młodzieży ewangelickiej w Warszawie.
sana i w imieniu Zarządu Domu Sióstr-djakonis Proszeni jesteśmy o podanie do wiadomości, że
i Braci-djakonów w Więcborku w gorących sło staraniem Związku polskich Towarzystw i Zbo
wach powitał Pana Prezydenta, zapewniając Go rów ewangelickich odbędzie się w dn. 1 — 2
o lojalności i szczerej miłości wszystkich człon listopada r. b. w Warszawie Ogólnopolski Zjazd
ków Zgromadzeń i Zarządu tychże względem młodzieży ewangelickiej. Program obejmować
Polski. Pan Prezydent podziękował za te uczu będzie referaty n. t. pracy religijnej (Ks, prof.
cia i uścisnął dłoń p. Arndtowi. W tej chwili Michejda) i społecznej (Sćkr. E. Szubert) towa
jedna z uczenie wręczyła Panu Prezydentowi rzystw młodzieży, nadto zebranie sekcji akade
bukiet czerwonych i białych róż w imieniu Za mickiej i kierowników kół młodzieży szkół śred
kładu ,,z czystego serca, miłującego Ojczyznę“ . nich.
Zaraz potem auto ruszyło w dalszą drogę. Ze
Z powyższym Zjazdem połączony będzie Zjazd
brani żywiołowymi radosnymi okrzykami że Chórów polskich towarzystw młodzieży ewan
gnali Głowę Państwa.
gelickiej.
Niezapomniana to zaiste i nader wzniosła
Zgłoszenia na Zjazd przyjmuje biuro Związku
chwila, gdy nam ewangelikom, choć tak krótko,
(Warszawa,
pl. Małachowskiegol.) do 15 paź
danem było obcować z Najwyższym Dostojni
dziernika r. b.
kiem Państwa naszego“ !
S.
* *
*
* ★ *

przyjacielską. Każdy z uczestników uroczysto
ści wracał zadowolony do domu, odnosząc ze
sobą wiele miłych wrażeń.
Cały ten dzień był wielkiem pożegnaniem la
ta, a przeżyte w dniu tym wrażenia winny bu
dzić w nas nowe siły i nową odwagę do dalszej
pracy“ .
.* * *
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Religja w Szkole. Na kongresie kościołów
ewangelickich w Czechosłowacji, który odbył
się niedawno w Bratisławie, delegaci ewangeli
ków czeskich, słowackich, niemieckich i węgier
skich, w liczbie 2000 wyrazili jednomyślne ży
czenie, aby w szkołach publicznych wykładana
była religja. Przy tej sposobności wypowiedzia
no się, że kościół nie myśli i nie chce myśleć o
panowaniu nad szkołą, ale podobnie jak rodzina
tak i on ma prawo i obowiązek wywierania
pewnego wpływu na młodzież. Wychodząc z tej
zasady, kongres domaga się, aby nauka religji
stała się obowiązującą dla wszystkich dzieci
ewangelickich, uczęszczających do szkół pu
blicznych, powszechnych i średnich. (EWPOL).
*

*

*

Szkoła niedzielna w Egipcie. Egipski kościół
koptyjski, jeden z najbardziej konserwatywnych
kościołów wschodnich, otworzył swe podwoje
dla szkółek niedzielnych. Zrozumiał wielkie ich
znaczenie wychowawcze i edukacyjne, i oparł
szy się na Światowym Związku Szkółek Niedziel
nych, gorliwie popiera je u siebie. I z tego wi
dać, że wychowawcy całego świata, zarówno du
chowni, jak i cywilni, zgodni są co do znaczenia
religji w wychowaniu indywidualnem i społecznem. (EWPOL).
*

*

Kościół rzymsko-katolicki we Francji. ,,La documentation catholiąue“ donosi, że brak księży
katolickich we Francji jest w dalszym ciągu
bardzo znaczny. Z wyjątkiem paru djecezyj za
chodnich, wszystkie cierpią na ostry brak du
chowieństwa. Obecnie w 47 djecezjach w 4.400
probostwach niema księży. W całej Francji liczy
się 5.000 — 6.000 probostw, które potrzebowały
by jeszcze jednego duszpasterza, nie mówiąc już
o przedmieściach Paryża, gdzie położenie jest
zgoła wyjątkowe i osobliwe. Jedyny środek za
pobiegawczy przeciwko temu stanowi rzeczy
widzą koła katolickie w apostolacie laickim,
który posiada dotychczas 3.000 dobrowolnych
katechetek w djecezji Reims. Temu apostolato
wi laickiemu zakreślają ciężkie warunki życia
katolickiego coraz szersze granice działalności
Mobilizuje się też różne bractwa, osobliwie zaś
tercjarzy. Jest w tern dziwna tragedja instytucjo
nalizmu rzymskiego, który laika spychał na sza
ry koniec życia religijnego, a teraz na nim wła
śnie budować musi swoje istnienie i jaką taką
przyszłość. (EWPOL).
*

*

*

Misja Katolicka. W 52 krajach zebrano na mi
sje katolickie w roku ubiegłym pokaźną sumę
46.380.000 lirów. Ze Stanów Zjednoczonych
wpłynęło 22.409.333 lirów, Italja (czytaj: różni
pątnicy, pielgrzymi, turyści) reprezentuje tu su

ROK III

mę 5.006.535 lirów, Francja 4.936.511 lirów’, po
czerń idą: Kanada, Anglja Irlandja, Hiszpanja
i Argentyna. Zauważmy, że największe sumy
płyną z protestanckiej Ameryki, zaś ultra-katolicka Hiszpanja stoi sobie na szarym końcu, da
leko za protestancką Anglja. (EWPOL).
*

*

*

Bilans dobrych uczynków. 731.657.845 dobrych
uczynków w ciągu roku-1 Jak donosi ,,Schönere
Zukunft“ z dnia 29 lipca 1928 roku delegacja
rzymsko - katolickiego apostolatu modlitwy zy
skała u papieża audjencję prywatną i wręczyła
mu album z zapisanemi w nim dobremi uczyn
kami, a mianowicie modlitwami, komunjami i t.
p. w liczbie 731.657.845 oraz uczynkami duchownemi w liczbie 93.451.914, które w roku 1927 we
dług każdorazowej miesięcznej intencji papie
skiej wykonane zostały przez członków aposto
latu modlitwy. Wszystkie te dobre uczynki spi
sane były skrupulatnie i rozsegregowane według
poszczególnych krajów. Papież podziękował za
ten ,,skarb duchowny“ . Dobre uczynki w roku
1927 wzmogły się w porównaniu z rokiem 1926
ogromnie, bo w tym poprzednim roku wymienio
ny apostolat wykonał tylko 57.835.570 dobrych
uczynków, czyli że dobre uczynki powiększyły
się o 637.822.275, względnie nawet o 767.274.189,
albo wyrażając się precyzyjnie o \\66%, względ
nie o 1321%. Wspaniały bilans! (EWPOL).
*

*

*

Papież a Liga Narodów. ,,Neue Zürcher Nach
richten“ zamieszczają listy swego koresponden
ta rzymskiego, według których papież już kil
ka razy wyraził życzenie współpracowania z Li
gą Narodów. Jako osobliwy przykład konieczno
ści tej współpracy przytacza konieczność walki
z nacjonalizmem. Śród argumentów za przyję
ciem papieża do Ligi przytoczona jest także ko
nieczność ożywienia krążenia krwi w Lidze przez
takie czynniki, które nie są zależne od wszech
potężnych aljantów. W Lidze reprezentowane
są tylko państwa, powstaje wiec kwestja, czy
Włochy zgodziłyby się na przyjęcie papieża.
Gdyby zaś do Ligi został przyjęty czynnik bez
państwowy, to byłoby to precedensem przesą
dzającym może przyszłe rozszerzenie granic Li
gi. Co zaś najważniejsza, papież nigdy i nigdzie
nie chciał współpracować i działać jako równy
z równym, lecz zawsze podkreślał swoją supre
mację. Liga Narodów dzięki potężnemu wpływo
wi czynników ewangelickich jest dotychczas pod
względem wyznaniowym bardzo poprawna i n e
utralna; dyplomacja papieska wniosłaby tam nie
zawodnie czynnik przewagi jednego wyznania
nad innnemi a Liga Narodów mogłaby zmienić
się w sobór skłóconych wyznań. (EWPOL).
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Donna Carmen Padin, Prasa katolicka róż
nych krajów próbowała dementować wiadomość
o tern, że w Hiszpanji młoda ewangeliczka Car
men Padin skazana została na przeszło dwa lata
więzienia i 1000 pesetów kary za to, że wyraziła
się, iż Jezus miał braci i siostry. Obecnie dowia
dujemy się, że po szeregu daremnych usiłowań
ze strony najwybitniejszych przedstawicieli
świata ewangelickiego, aby złagodzić los ofiary
barbarzyńskiego fanatyzmu hiszpańskiego, udało
się to prezydentowi republiki Francuskiej. Gdy
przy okazji otwarcia tunelu Somport miał się
spotkać z królem hiszpańskim, ewangelicy zwró
cili się do niego, aby się wstawił za donną Padin.
Prezydent Doumergue, sam ewangelik, pocho
dzący ze starej rodziny hugonockiej, obiecał
uczynić co będzie w jego mocy i Carmen Padin
opuszcza więzienie, aby resztę kary spędzić na
wygnaniu. Co za tragedja kraju! Ciemno w nim
przeraźliwie, a najświatlejsze jednostki wyda
nia. (EWPOL).
*
*
*
B i b 1 j a w Rosji rozpowszechnia się coraz bar
dziej, a praca w tym kierunku należy do najbar
dziej błogosławionych prac współczesnych. Przy
istniejących w Rosji ograniczeniach życia religij
nego Biblja staje się czynnikiem daleko ważniej
szym, niż dotychczas. Rozpowszechnianie Biblji
w Rosji jest pracą bardzo żmudną i kosztowną.
Większych transportów Biblji wysyłać do Rosji
nie wolno, każdy egzemplarz Biblji musi być oso
bno opakowany i wysyłany jako druk polecony.
Ewangelicy, świadomi swoich obowiązków wobec
własnego wyznania, zbierają składki na rozpo
wszechnienie Biblji w Rosji.
*
*
¥
YMCA w Czechosłowacji.
W żadnym kraju europejskim nie rozwinęła się
Y M CA tak szybko i wspaniale, jak w Czechosło

wacji. Pewne koła wyznaniowe, jak np. Wolny
Kościół Reformowany i baptyści już przed wojną
utrzymywały żywy kontakt z Ameryką, a po
wojnie kontakt ten stał się jeszcze bliższym i ści
ślejszym. Po wszystkich większych miastach cze
chosłowackich istnieją organizacje lokalne YM CI,
posiadające piękne własne gmachy, bibljoteki,
boiska sportowe i t. d. Dnia 27 kwietnia został
otwarty wspaniały centralny gmach YM CI cze
chosłowackiej w Pradze. Gmach ten posiada urządzenia najbardziej współczesne, jakie możnaby znaleźć gdziekolwiek w Europie. Gazety czes
kie poświęciły całe kolumny opisowi tego piękne
go gmachu i jego przeznaczeniu. Przy otwarciu
jego prezydent Masaryk był reprezentowany
przez radcę ministerialnego, poszczególne mini
sterstwa, towarzystwa naukowe i pedagogiczne
wydelegowały na tę uroczystość swoich reprezen
tantów. Dr. E. Radl, prezes Komitetu Narodowe
go YM CA w Czechosłowacji i członek komitetu
światowego YM CA, zainaugurował tę uroczystość
w której przebiegu dr. John R. Mott miał spo
sobność wypowiedzieć się, z jakim zachwytem
wszystkie organizacje światowe YM CI spoglądają
ku potężnemu i ciągle potężniejącemu ruchowi
jednoczącemu młodzież czechosłowacką pod
sztandarem YMCI.

OFIARY
Ofiary na wydawnictwo:
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:
P. Ryszard Lamprycht — Warszawa . . . . .
Zł. 4.00
Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc październik 1928 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11’15 przed poł., o ile nie jest podana “inna godzina.
1. Niedziela, dn. 7.X. (XVIII N. po Trójcy Świętej) . . . .

........................— Ks. St. Skierski.

2. Niedziela, dn. 14.X, (XIX N. po Trójcy Świętej) z Komunją S-tą i bezpośredniem do niej przygotowaniem........................
. . .
. . . .
— Ks. W. Semadeni.
3. Niedziela, dn. 21.X. (XX N. po Trójcy Świętej)

— Ks. W. Semadeni.

4. Niedziela, dn. 28.X. (XXI N. po Trójcy Świętej)

— Ks. St, Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; U str. — zł 75, 50, 35; '/, str. — zł 40
30, 20, i ws str. bez względu na stro: ę — zł 20.
STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; 1/2 str. — 50; l/4 str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj"
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30 Ptr.
Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.
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D Z I A Ł Y :
D R U K A R N I A b ogato z a o p a t r z o n a w c z c io n k i.
M a s z y n y p o ś p ie s z n e . — M a s z y n a r o t a c y j n a . —
S te re o ty p ia . — Linotypy.
vvvv
L I T O G R A F J A : M a s z y n y n a jn o w s z e g o system u
do form atu 9 0 X 1 2 5 . — M a t e r j a ł p o m o c n i c z y .
vvvv

I N T R O LI G A T O R N IA
N a jn o w s z e m a s z y n y do
fa lc o w a n ia , s z y c ia nićmi i drutem. D u ż y w y b ó r
m a te rja łó w i o z d ó b do n a jw y k w in tn ie js z y c h robót
w z a k r e s in tro lig ato rstw a w c h o d z ą c y c h .

WARSZTATY
M E C H A N I C Z N E : U r z ą d z e n ia
p ie rw s z o rz ę d n e . M a s z y n y p re c y z y jn e . S p e c ja ln a
m a s z y n a do o s trz e n ia n o ży in troligatorskich do
ału g o cci 1.60 m.

W Y K O N A N IE W S Z E L K I C H R O B Ó T Z W S Z Y S T K IC H
D Z IA Ł Ó W
P I E R W S Z O R Z Ę D N E
I SZYBKIE.

