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B E Z E M NIE NIC U CZYN IĆ N IE MOŻECIE.
Ew. Jana 15.b: „Jam jest krzew winny, a wyście latorośle, kto mieszka
we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu; bo bezemnie nic uczynić
nie możecie” ,

Ilekroć Chrystus Pan mówi o stosunku uczniów swych do swej osoby, tylekroć — przy całej
pokorze ducha swego, przy całej skromności i unikaniu wszystkiego tego, co zwykł człowiek
nazywać splendorem, blaskiem i potęgą, ustala ich absolutną od siebie zależność. „ Jam je stu —
mówi Zbawiciel— „ wasza droga, wasza prawda, wasz żyWotc< — „ jam jest krzew winny, a wyście
tego krzewu latorośle“ — „jam jest chlebem waszego ż y w o t a T e rozliczne stwierdzenia tej
zależności we wszystkiem, cokolwiek odnosi się do wiary, życia i celu uczniów, stwierdza Zbawiciel
kategorycznie i bardzo jednoznacznie w zdaniu „ bezemnie nic uczynić nie m o ż e c i e T e m i
słowy orzekł On, że wszelka praca i wysiłek uczniów jego, wszelki je j dobry wynik zależny
jest jedynie i wyłącznie od stopnia zespolenia się z Nim, jako źródłem energji i mocy. Tym
sposobem Jezus ustalił raz na zawsze jakby niezłomne prawo duchowe, którego wykonywanie
gwarantuje dobry wynik, zaniedbywanie lub też lekceważenie niweczy wszelki Wysiłek i czyni
daremną wszelką pracę . Jezus przypomniał prawo to raz jeszcze uczniom swym, gdy odchodząc
od nich do Ojca swego powiedział: „ J a jestem z wami aż do skończenia świata
Apostołowie prawo to pojęli najzupełniej dosłownie i uważali za swój pierwszy obowiązek
życiorwy stwierdzać je i realizować skutki jego na ka^ U m k™ku, wierząc niezłomnie, że ono
gwarantuje im celowość ich pracy. Stwierdza to ^/asyczn/e Apostoł Paweł, pisząc te tak pełne
treści życiowej słowa: „Nie ja żyję, Chrystus we mnie żyje” . To prawo Chrystusowe obowiązywało
odtąd nietylko Apostołów, lecz również wszystkich tych, którzy w czasach późniejszych pragnęli
służyć idei Chrystusa i za Jego uczniów się uważali. Jeżeli dalej zapytamy się, w jakim stopniu
stosowanie tego prawa znajdywało potwierdzenie lub zaprzeczenie w realnych wynikach i faktach
życia, to możemy z całym spokojem stwierdzić fakt, wielokroć przez dzieje przeszłości potwierdzany,
że rozwój i potęga ^ośc/oła Chrystusowego rosła i upadała jedynie W zależności od tego, czy
poczynania jego były lub nie były tego prawa potwierdzeniem. Co więcej możemy twierdzić, że rozwój
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i pomyślność lub też upadek i nędza całego świata chrześcijańskiego stały się jakby ilustracją
tego prawa, a cała wielka
dziejów dwudziestu wieków tego świata na każdym kr°k u>
w większych i podrzędniejszych jego przeżyciach wołają wielkim głosem za Panem swoim:
„Bezemnie nic nie możecie uczynić“ .
W okresie tych dwudziestu wieków ludzkość za najważniejsze swe przeżycia uznać musi
i uznaje dwa momenty: pieswszy to powstanie do życia kościoła chrześcijańskiego, jako pierwszego
kroku realizacji tego prawa Chrystusowego, drugi — to reformacja, jako nawrót do tego prawa,
po długim okresie oddalania się od niego. Te dwa przeżycia są dlatego najważniejsze, że wycisnęły
one niezatarte piętno swe nietylko W pewnym, ściśle ograniczonym zakresie żąd a duchowego,
lecz wszystkie życiowe przejawy człowieku. Chrześcijaństwo pierwszych wieków na gruncie potęgi
Rzymu cesarskiego, wśród powodzi wielkiej wędrówki narodów stworzyło nowy ideał życia, nowy
typ człowieku, nukreśliło nowe drogi ukłudów społecznych, narodowościowych, naukowych
i ekonomicznych. Jeślibyśmy nawet stwierdzili, że ten nowy układ warunków życiowych był
bądź co bądź dalszą konsekwencją i Wynikiem poprzednich pojęć, i że one wniosły Weń wiele
swych elementów i są dotychczas jego integralną częścią skłudową, to jednak momentem decydującym,
przełomowym była tutaj osoba Chrystusa i jego prawo „ bezemnie nic nowego i twórczego
uczynić nie możecie“ .
Fakt ten jest powszechnie uznany nawet przez wrogów idei Chrystusowych i znajduje swój
najlepszy dowód w tern, że świat cały liczy historję swoją od chwili Jego przyjścia, dzieląc
j ą na przed — i po — Chrystusową.
Podobnie olbrzymi wpływ wywarła na ukłud stosunków świata Reformacja, poruszając
nietylko zakres życia ściśle duchowego, ale wywołując bezpośrednio głęboko sięgające zmiany
w całokształcie dążeń ówczesnej ludzkości, otwierając nowe drogi układów sił społecznych, naukowych,
narodowościowych, politycznych i ekonomicznych. Było to jakby gruntowne przeoranie ludzkości
i to co wielki filozof nazywa zupełnem: „przewartościowaniem uznanych lub zapoznanych
dotąd w a r t o ś c i W jego wyniku powstają takie przewroty społeczne jak rewolucja francusku,
tuki rozwój myśli jak era wieków osiemnastego i następnych. A przecież, choćby tylko te dwa
momenty, były one jednak zastosowaniem życiowem zasady i prawa Jezusowego. Takich
momentów nie brak w żadnym wieku, a ich napięcie i znaczenie stale i zawsze jest jedynie
wykłudnikiem i miarą udziału Chrystusa w nich, miarą zrozumienia, jakie ożywiało serca ludzi,
Jemu służących i dlań pracujących. Wszak ludźmi tylko, ze wszystkiemi ich ułomnościami byli
Apostołowie czy Reformatorzy, a przecież dokonali wielkiego czynu, i to jedynie dzięki temu,
że mieli tę silną, dobrą wolę, aby się całkowicie zastosować do świętego prawa Pana swego,
aby realnie i życiowo potraktować to, co wielu wokół nich uważało albo za utopję, albo w najlepszym
razie za piękną fantazję, którą można przyjąć jako decorum i szyld, lecz należy omijać
w życiu jako przeszkodę i utrudnienie życia.
I oto z woli Bożej znaleźliśmy się w okresie czasu%który nosi wiele znamion tych epokowych
wieków, gdy stare zamierało i nowe do życia powstało, gdy ludzkość instynktownie i podświadomie
tęskniła do momentu, k^dy uświadomi sobie całą powagę prawa Chrystusowego i jego głęboką
treść i równie głębokie konsekwencje. Wszak wiele wysiłków dobrej Woli widzimy wszędzie,
wszak wiele wysiłków czyni ludzkość, aby znaleźć dla siebie sens pracy swej, cel wysiłków
swych i źródło siły, któreby je j zagwarantowało dobry je j wynik, upragnione lepsze jutro.
Wielu twierdzi, że nasz wiek to może wiek nowej jakiejś reformy — czy więc nie jest na czasie,
aby k°&ciól Chrystusowy przestrzegał gorąco, aby przypomniał słowem i czynem swym, że dzisiaj
może więcej niż kiedykolwiek należy pamiętać, na zasadzie długich doświadczeń, o prawdzie prawa
Chrystusowego? Po niwie ludzkich prac, ludzkich bólów i nadzieji krocz!J Jezus Chrystus,
„wczoraj i dzisiaj i tenże sam na wieki'* i mówi nam: ,,Bezemnie nic uczynić nie możecie**!
Ks. L. Z A U NAR.
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Widziałeś w głuchą noc, w splocie błyskawic
Jak szła, do piersi zwiędłych łłumok tuląc żywy?
Chustę wichr z głowy zerwał', w twarz siekł grad złośliwy,
A ona biegła — niby meteor wśród mgławic...
Czemu jej noc, wichr, burza nie wstizymają — wiecie?
Bo ona Matka — swoje ratowała dziecię.
Mdlejące lampki światło i mdlejące siły...
Setna noc nieprzespana, sęp troski rwie włosy.
Palce Anioła śmierci w kwiat życia się wpiły...
Ona modli się, czuwa, ftfegra — z klnie losy.
Czemu czuwa i czemu czar życia ból gniecie?
Słuchaj: ona jest Matką — a chore jej dziecię...
Cicho... Leży umarłe — takie niewiniątko!
Świat zapadł się w chaosie. Bóg twarz swą odwrócił
Na ziemię grom Szatana przekleństwem się rzucił...
„O ! Boże! bądź!...” Bluźnierstwo, miłość w serca wrzątku..
Czemu losy miłość dając, śmiertelny grot miecie,
Że Matka, rodząc — śmierci oddaje swe dziecię?
Mogiłka... Żal bezdenny głowę gnie, pierś ściska.
Lecz już serca młot wali w dzwon ciała na czyny!
Strumień życia bujnego pieni się i tryska,
Już buduje, już kocha — żegnając ruiny.
To Matka, skatowana w katordze wydarzeń,
Nowe życie wydaje dla trudów i marzeń!
I znowu nieść Ją będzie siła niepojęta
Na turnie ciężkich zmagań — po kraniec żywota.
Struna życia, miłością ofiarną napięta,
Niebem gra światu — krwawa Chrystusa Golgota.
Niemasz Matce zbyt dużej ofiary na świecie.
Niech piekło sobie! — byle w szczęściu kwitło dziecię!
Mistrzyni życia! Ciężka tobie w świecie droga.
Lecz na morzu łez gorzkich, na troskach bez liku
Budujesz dzieło twórcze, poczęte przez Boga,
Ludzkości czyn tajemny chroniąc od zaniku
Owocem życia twego jest zjawiona dusza
Tworzysz cud, najpięknięjszy w krainie Genjusza.
Nie poniży twej dumy ponury loch kuchni
Ni opleśnią majestat zatęchłe pieluchy,
Z kołyski biednej życia uroda wybuchnie
Z powijaków się wydrą nieśmiertelne duchy.
Co w twem cichem i smutnem wykluje się gnieździe,
Ziemią owładnie— potem bój wypowie gwieździe!
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Żywioły, słabość ludzka i śmierć, co przylała
Z tajnych krain Wieczności — to są twoje wrogi.
Ty walczysz, padasz, wstajesz — i znowu bez trwogi
Rzucasz pociski żywe w bój — o przyszłość świata!
Nim czarna śmierć na ziemskiej pustce się rozgości,
Ty wszechświat cały oddasz w władanie ludzkości!
Więc jak w Boga, w twe święte posłannictwo wierzę
I w to, że serce twoje — Chrystusa najbliższe.
Hej! Niech dzwony na ziemi wszej hymnem uderzą!
Niechaj w hołdzie się dusza świata rozkołysze!
O! Bądź błogosławioną, Matko, — twoja męka!
Klękam przed twą wielkością — niech cały świat klęka!
Najdroższej Matce mojej, świeżo zmarłej poświęcam.
R O M U A LD B A L A W E LD E R
Wars zawa, dnia 2. VII. 1929.

Prof. K. S erini.

ROZWÓJ MASONERJI I JE J STAN OBECNY.
(Dalszy ciąg).
Ć. NIEMCY.

W rozwoju duchowości niemieckiej wolno
mularstwo odegrało rolę niepoślednią i obecnie
jeszcze wywiera silny wpływ dzięki myślicie
lom, na których dziełach kształcą się pokole
nia narodu niemieckiego, a którzy należą do
czołowych przedstawicieli wolnomularstwa nie
mieckiego. Nazwiska Lessing, Herder, Fischte,
Goethe świadczą o słuszności tego twierdze
nia. Z drugiej strony masonerja zaciągnęła wo
bec niemców nielada dług wdzięczności; im ona
zawdzięcza swe pogłębienie ideowe i uzasad
nienie teoretyczne; niemcy uczynili z masonerji
podstawę odrębnego ujęcia życia, nawet swo
istego światopoglądu. Jednak jak dusza nie
miecka jest rozdwojona między idealizm myśli
a pozytywizm czynu, tak i w masonerji narówni
ze szczytnemi hasłami spotykamy czyny, nie
dorównujące im swym poziomem.
Na ziemi niemieckiej powstała masonerja
w tern mieści?, które utrzymywało najściślej
sze stosunki z Anglją. Kupcy Hamburscy często
odwiedzali Anglję, anglicy licznie przebywali
w Hamburgu, nic więc dziwnego, jeżeli sztuka
królewska wkrótce po swych narodzinach
w Anglji została przeszczepiona na glebę nie
miecką. Roku 1737 powstaje pierwsza loża
w Hamburgu, niezbyt życzliwie przywitana
plrzez Senat wolnego miasta, obawiający się
najścia libertynów i ateistów. Utrzymywana
przez grupę ludzi o dobrem imieniu przetrwała
ona pierwszą próbę, wkrótce zaś miała się do

czekać sukcesu o jakim nie marzyli założyciele
pierwszej loży niemieckiej. Stało się, że w pewnem towarzystwie król pruski Fryderyk Wil
helm niezbyt pochlebnie wyraził się o wolno
mularstwie; obecny przy tej rozmowie książę
Albrecht Wolfgang Lippe stanął odważnie w
obronie masonerji, której był wyznawcą; jego
słowa odbiły się głośnem echem w sercu na
stępcy tronu pruskiego, Fryderyka, który za
pragnął stać się członkiem loży i za pośredni
ctwem wymienionego księcia Lippe został w
Brunświku przyjęty przez przedstawicieli loży
Hamburskiej w nocy z 14 na 15 sierpnia 1739 ro
ku. Niezwłocznie potem otworzył Fryderyk lo
żę w swym zamku Rheinsbergu, sam przewod
nicząc na zebraniach.
Dla rozwoju wolnomularstwa niemieckiego,
data ta posiada niepoślednie znaczenie, jest w
pewnej mierze inauguracją okresu, który w dzie
jach otrzymał nazwę: oświeconego absolutyzmu.
Następca tronu, stawszy się już w roku 1740
królem Fryderykiem II, pozostał wierny zasa
dom masońskim, o czem świadczy chociażby
znane jego powiedzenie: wszystkie religje win
ne być tolerowane, rząd musi jedynie na to ba
czyć, aby nie wyrządzały sobie szkody, ponie
waż tu każdy może być zbawiony według wła
snego upodobania (den hier muss ein jeder nach
seiner Faęon selig werden). Wkrótce powstaje
loża w Berlinie ,,Aux trois globes“, która 1744
stała się wielką lożą macierzystą. W Dreźnie
hrabia Rutowski powołuje do życia lożę ,,trzech
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orłów białych“, następują loże w Bayreuth,
Brunświku, Hanowerze i t. d. Zasługuje na pod
kreślenie fakt, że Wrocławska loża została
utworzona w roku 1741 przez księcia biskupa
hrabiego Schaffgotscha. Cesarz Franciszek I,
mąż Marji Teresy, był masonem od roku 1731.
Dzięki protekcji i współpracy królów i ksią
żąt, przyszłość rokowała masonerji niemieckiej
bujny rozkwit, i istotnie sztuka królewska znaj
dywała coraz liczniejszych adeptów. Lecz wie
kowi oświecenia, jednocześnie trapionemu po
żądaniem cudów i okultyzmu, nie wystarczał
wzór angielski, prosty a przeto racjonalny. Wol
nomularstwo niemieckie idzie więc na lep róż
nych wtajemniczonych, często najzwyklejszych
szarlatanów, którzy chełpią się posiadaniem wie
dzy i mocy tajemnej, zdolnej przełamać istnie
jący w świecie porządek. Naturalnie powstają
nowe systemy masońskie o wielu stopniach, któ
rych szczyty jedynie są zdolne posiąść straszną
tajemnicę. Warunkiem wtajemniczenia jest zu
pełne posłuszeństwo i nie oglądająca się na nic
ofiarność, która następnie zostanie stokrotnie
wynagrodzona. Zjawiają się w porządku chro
nologicznym Rosa, Johnson zwykli szarlatani,
a jednak znajdujący bezwzględny posłuch do
chwili zdemaskowania, przed którego następ
stwami ratują się ucieczką. Wprowadza wtedy
swój rytuał szkocki strictae obserwantiae do
większości lóż niemieckich baron Hundt, ma
gnat łużycki. Na wzór zakonu templarjuszów
ma się według niego zreformować masonerja,
o ile zamierza prowadzić świat po drodze po
stępu ku istotnemu światłu i rzeczywistemu
szczęściu; lecz ludzkość nie jest jeszcze w do
statecznej mierze przygotowana duchowo do
samoistnego kroczenia po tej drodze, wymaga
więc opieki duchowej, którą roztaczać zamie
rza nad nią klerykat wolnomularski, utworzo
ny przez Starka.
Od tych zamierzeń odżegnywują się znów różokrzyżowcy, zamierzający drogą badań okul
tystycznych dojść do posiadania wiedzy tajem
nej i mocy nadziemskiej; im przewodzą Bischofswerder i Wóllner, późniejsi wszechwład
ni ministrowie Fryderyka Wilhelma II. Jakgdyby dla uzupełnienia rozbieżności kierun
ków Zinendorf wprowadza do loży berlińskiej
„Grosser York zur Freundschaft“, system
szwedzki, wzorowany na szkockim, jednocze
śnie żywo przypominający organizację kościo
ła katolickiego.
W tym samym czasie profesor uniwersytetu
w Ingolstadt, Adam Weisshanpt, (1748 — 1830)
tworzy zakon iluminatów, wzorowany na za
konie jezuickim, lecz służący wręcz przeciw
nym celom w myśl zasad oświecenia. Wszyscy
posługują się dla swych zamierzeń organizacją
wolnomularską, która w 70 latach przedstawia
obraz zupełnego rozbicia ideowego i organizacyjnego.
W celu położenia kresu temu chaosowi ksią
żę Brunświeki, wielki mistrz ,,der Grossloge zu
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den drei Weltkugeln“ zwołuje konwent lóż wolnomularskich w 1782 roku w Wilhelmsbadzie.
Zjechali się przedstawiciele masonerji z Nie
miec i z krajów ościennych i postanowili
wprawdzie zachować wielostopniowość lóż,
lecz przez ścisłą kontrolę uniemożliwić szarla
tanom lub mistyfikatorom prowadzić wolnomu
larstwo na bezdroża.
Owoce zjazdu były nikłe, pod jednym tylko
względem posiada on znaczenie dla historji
wolnomularstwa — jest pierwszą próbą zbio
rową oczyszczenia zabagnionych stosunków;
wszczęty ruch reformistyczny nie dał się
wstrzymać, chociaż dla wolnomularstwa konty
nentalnego rozpoczął się okres podejrzeń, na
paści i prześladowań. Terror rewolucyjny, sto
sowany we Francji, przeraził opinję europejską
i zniewolił do szukania winowajców całego
wstrząsu politycznego i społecznego; przeciw
nicy masonerji w szeregu publikacyj udowad
niali, że rewolucja nie tylko zrodziła się z du
cha wolnomularstwa, lecz że loże masońskie
były ośrodkami ruchu, skupiły w swem ręku
wszystkie nici wybuchu rewolucyjnego i kie
rowały nim. Pod wpływem tych oskarżeń za
marły loże w Neapolu, w dawnej Austrji, w Ro
sji, wreszcie wybiła dla nich godzina i w pań
stwach, podległych berłu Hohenzollernów.
Król Fryderyk Wilhelm III nakazał zamknięcie
wszystkich lóż z wyjątkiem trzech, pracujących
w Berlinie: 1) Grosse National Mutterloge zu
den drei Weltkugeln, 2) Grosse Loge von
Preussen genant Royal York zur Freundschaft,
3) Grosse Landesloge der Freimaurerei von
Deutschland.
Ruch reformistyczny, zapoczątkowany w
Hamburgu przez Fryderyka Ludwika Schroe
dera, zmierzający do oczyszczenia lóż z dążno
ści i praktyk okultystycznych, a oparcia ich na
dawnych wzorach angielskich, znalazł silny od
głos w lożach niemieckich. W tym duchu zre
formował lożę „Grosser York zur Freundschaft“
Ignacy Aureli Fessler, zachowując wprawdzie
wielostopniowość, lecz pozbawiając te stopnie
dotychczasowego znaczenia. Zinendorf zaś
wprowadził do Grosse Landesloge von Deutsch
land system szwedzki.
W czasie wojen napoleońskich masonerja
niemiecka stała się ośrodkiem ruchu patrio
tycznego. Czołowi mężowie owych czasów za
równo na polu administracyjnem jak wojskowęm wyszli z lóż. Stein, Hardenberg, Scharn
horst, Blücher pracowali w lożach. W okresie
wojen 1813 do 1815 roku powstawały liczne
związki patrjotyczne, szczególnie między mło
dzieżą akademicką, wzorowane na organizacji
masońskiej, a przesiąknięte duchem wolnościo
wym. Tego ruchu zlękli się ówcześni mocarze
Europy i na kongresie w Weronie 1822 powstał
projekt zamknięcia powszechnego wszystkich
lóż. Oparł się temu ze względu na swe trzy
wiernopoddańcze loże Fryderyk Wilhelm III.
Syn jego, późniejszy cesarz niemiecki Wilhelm
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I był przez szereg lat ich protektorem, jak rów
nież następca tronu, późniejszy cesarz Fryde
ryk III, który od roku 1860 był Wielkim xMistrzem der Grossen Landesloge. Od wybuchu
wojny francusko-niemieckiej 1870 r. stosunki
z lożami francuskiemi ustały i zostały nawiąza
ne dopiero w roku 1913 przez ufundowanie loży
niemieckiej w Paryżu. Wielka wojna naturalnie
położyła temu kres i pomimo licznych prób lo
że niemieckie trzymają się osobno od wszech
światowego ruchu wolnomularskiego.
Stan obecny wolnomularstwa niemieckiego
przedstawia się cyfrowo w sposób następujący:
1. Grosse Mutterloge zu 3 Weltkugeln
B e r l i n ...................................................
2. Grosse Landesloge der Freimaurer
B e r l i n ...................................................
3. Grosse Loge zur Freundschaft Berlin
4. Grosse Loge von Sachsen Drezno
5. Grosse Loge zur Sonne — Bayreuth
6. Grosse Loge von Hamburg . . .
7. Grosse Muterlage des Eklektischen
Freimaur erbundes zu Frankfurt a/M
8. Grosse Freimaurerloge zur Eintracht
D arm stadt..............................................
9. Grosse Deutsche Bruderkette Lipsk
R a z e m ....................

Loże

Członkowie

180

22.370

176
108
44
46
54

22.335
11.400
7.400
4.000
5.000

24

3.360

10
8

874
1 955

650

78.694

W obrębie Rzeczypospolitej Polskiej istnieje
,,Bund deutscher Freimaurerlogen in Polen w
Poznaniu; składa się z 15 lóż o 450 członkach,
D. WOLNOMULARSTWO AUSTRYJACKIE.

Dzieje wolnomularstwa w dawnej monarchji
austro-węgierskiej są wiernem odbiciem roz
woju życia duchowego ludów, zjednoczonych
pod berłem habsburskiem, i sprawdzianem po
lityki, stosowanej przez rząd wiedeński wzglę
dem poddanych, a następnie obywateli pań
stwa. Czasy rozluźnienia więzów autokratycz
nych, okresy wzmożonego życia duchowego
idą ręka w rękę z rozwojem tendencyj wolnomularskich i rozrostem lóż; ciężka zaś pięść
reakcji tłumi lub zabija masonerję. Ponieważ
jednak życie jest silniejsze od auto- i biurokra
tyzmu, więc i rząd wiedeński w rzeczywistości
zmienia swe postępowanie, chociaż pozornie
pozostaje przy dawnych ustawach lub przepi
sach. Niezwykła giętkość polityki austrjackiej
wynikająca z braku trwałych zasad, a przeto
prowadząca do kompromisów niezwykłych,
uwidacznia się w stosunkach państwa do wol
nomularstwa.
Wcześnie zawitała masonerja do krajów,
podległych berłu Habsburgów, już bowiem w ro
ku 1726 hr. Franciszek Antoni Sporek, jeden
z najzamożniejszych magnatów czeskich, zakła
da w Pradze lożę masońską ,,pod trzema gwia
zdami“, której staje się wielkim mistrzem. Zna
czenia nabiera wolnomularstwo od chwili, gdy
książę lotaryński, Franciszek Stefan w roku
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1736 został mężem Marji Teresy; był on bo
wiem wolnomularzem od roku 1731 jako czło
nek loży w Hadze. Z możnego jego poparcia
skorzystał hr. Albrecht Józef Hoditz, zakłada
jąc w Wiedniu lożę pod nazwą: ,,Aux trois canons“ roku 1742. Godne jest zaznaczenia, że
patent na otwarcie loży otrzymał on od księcia
biskupa wrocławskiego hr. Jana Schaffgotscha,
będącego jednocześnie wielkim mistrzem wro
cławskiej loży ,,pod trzema szkieletami“.
Ponieważ ambitna Marja Teresa nie wypu
ściła steru rządów ze swych rąk, więc maso
nerja austrjacka pomimo możnej protekcji
księcia małżonka, a od roku 1745 nawet cesa
rza niemieckiego, musiała liczyć się z niechę
cią cesarzowej, często ulegającej wpływom kurji rzymskiej. Z jej rozkazu policja wiedeńska
dokonała rewizji w loży wiedeńskiej podczas
odbywającego się tam zebrania braci, areszto
wała braci wolnomularzy i jedynie wstawien
nictwu księcia małżonka zawdzięczali oni zwol
nienie od przykrych następstw. W miarę jed
nak tworzenia przez masonerję, instytucyj do
broczynnych, jak naprzykład przytułków dla
starców, inwalidów, domów dla sierot, zmieniał
się stosunek cesarzowej do masonerji, do czego
w znacznym stopniu przyczyniło się całe jej
otoczenie, składające się w znacznym stopniu
z wolnomularzy. Po śmierci Franciszka I w ro
ku 1765 opiekę nad masonerją objął zięć cesa
rzowej Albert Kazimierz, książę cieszyński, syn
Augusta III. Od owego czasu zebrania wolnomularskie odbywały się pod bokiem Marji Te
resy, a mianowicie w Hofburgu, pomimo wyda
nego w 1766 roku przez cesarzową zakazu od
bywania zebrań masońskich w obrębie dzie
dzicznych krajów habsburskich. Wszelkie jed
nak zakazy pozostawały na papierze, liczba zaś
lóż nietylko nie zmniejszała się, raczej wzrasta
ła, ponieważ liczne konkurujące ze sobą ob
rzędy otwierały swe loże.
Sprzeczność między literą prawa a rzeczywi
stością życia zniewalała braci do szukania wyj
ścia z dwuznacznego położenia; ponieważ na
dzieje na stanowczą zmianę zapatrywań Marji
Teresy zawiodły, zwrócono uwagę na przyszłe
go władcę Józefa II, w nim pokładając nadzie
je. Gdy w roku 1776 przybył do Wiednia wy
słannik Wielkiej loży krajowej w Berlinie z li
stem, zawierającym prośbę o prawo założenia
loży zinnendorfskiego obrzędu w Wiedniu, na
stępca tronu wprawdzie odmówił, nie chcąc
stanąć w sprzeczności z wolą swej matki, lecz
nader życzliwie wyraził się o tendencjach i pra
cy wolnomularstwa. Z chwilą objęcia rządów
w 1780 roku zdecydowanie zapoczątkował ori
okres w dziejach Austrji, który jest znany pod
nazwą „józefinizmu“. Ponieważ tendencje, o
których urzeczywistnienie zabiegał Józef II,
odpowiadały zasadom wolnomularstwa, dlate
go często wypowiadano mniemanie, jakoby Jó
zef II był członkiem loży masońskiej. Historja
stwierdza, że masonem nie był, chociaż chętnie
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się nimi otaczał i z pośród nich dobierał sobie
współpracowników. Najwybitniejsze wówczas
umysły i talenty skupiły się w wiedeńskiej lo
ży „Zur wahren Eintracht“, wywierającej prze
możny wpływ nietylko na inne loże, lecz na
cały układ ówczesnego życia duchowego w
Austrji. Popierając wolnomularstwo, Józef II
w myśl swych naczelnych zasad dążył do unie
zależnienia go od ościennych wielkich lóż, w
szczególności od Berlina; w tym celu chętnie
widział powstanie w roku 1784 wielkiej loży
krajowej w Austrji, zabiegającej o zcentralizo
wanie wszystkich lóż austrjackich w jednym
własnym ośrodku. Wobec różnorodności ob
rządków, co z konieczności prowadziło do roz
bicia jedności, pokładane nadzieje nie ziściły
się, dlatego rozkazał w roku 1785 Józef II zam
knąć szereg lóż wiedeńskich, pozostawiając za
ledwie trzy przy życiu, aby przez ich złączenie
zapobiec szkodliwemu rozproszkowaniu ruchu.
Życzliwe stanowisko swego poprzednika w
stosunku do masonerji zachował i Leopold II,
który blisko złączony z różokrzyżowcami na
wet sam uprawiał alchemję.
Sądzone jednak było masonerji austrjackiej,
że niedługo miał trwać okres jej rozkwitu. Wy
buch rewolucji francuskiej, krwawy teror no
wych władców zostały w opinji publicznej zło
żone na karb masonerji i wszelkich innych
związków, unikających światła kontroli pu
blicznej. Pod wpływem nowych prądów Fran
ciszek II odnowił dawne prawa przeciwko ma
sonerji i spowodował w roku 1797 jej śmierć
na gruncie austrjackim. Wprawdzie budziły się
loże do nowego życia przy wszelkiej zmianie
warunków politycznych, naprzykład po wkro
czeniu wojsk francuskich do Wiednia, lub w ro
ku wiosny ludów, lecz siły niechętne masone
rji brały zwykle górę i utrzymały w mocy skie
rowane przeciwko wolnomularstwu austrjackiemu zakazy aż do chwili wymazania dawnej
Austrji z karty nowej Europy.
Często ponawiane próby uzyskania zezwole
nia rządu wiedeńskiego na otwarcie lóż nie od
nosiły skutku; znaleźli więc wolnomularze ory
ginalne a czysto austrjackie wyjście z przykrej
dla siebie sytuacji. W obrębie właściwej Austrji
powstał szereg kółek, stowarzyszeń o charak
terze apolitycznym, poświęconym rzekomo filantropji i rozwojowi życia towarzyskiego. Po
wszechnie zaś było wiadomo, że członkami byli
wolnomularze, którzy dla swych prac lożowych
udawali się do pobliskiego Preszburgu, leżące
go na ziemi węgierskiej, ponieważ w Węgrzech
masonerja była nietylko dozwolona, lecz przez
sfery rządzące nawet mile widziana dzięki jej
|
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wybitnemu udziałowi w węgierskim ruchu wy
zwoleńczym.
Pierwociny ruchu wolnomularskiego na Wę
grzech sięgają roku 1760, gdy służąca wojsko
wo magnaterja węgierska założyła pierwszą lo
żę; nie jest pozbawiony pewnej oryginalności
fakt, że i Polacy przyłożyli swą cegiełkę do
rozwoju masonerji węgierskiej, a byli to ks. Ka
rol Radziwiłł i hr. Paweł Rzewuski, którzy w
roku 1769 założyli lożę w Preszowie, poddając
ją Wielkiej loży w Warszawie. Wolnomularstwo
węgierskie dzieliło losy austrjackiego skoro
chodzi o stosunek do niego rządu wiedeńskie
go. Obrało zaś sobie inne tory rozwoju we
wnętrznego, gdy budząca się świadomość na
rodowa pragnęła zerwać okowy wiedeńskiego
autokratyzmu. Przywódca Węgier w roku 1848
mason Kossuth założył w Budapeszcie lożę;
po upadku powstania emigranci węgierscy two
rzyli loże, będące ośrodkami węgierskiego ru
chu wyzwoleńczego. Gdy więc w roku 1867 zo
stał wprowadzany dualizm Austro-Węgier, roz
począł się dla wolnomularstwa węgierskiego
okres szybkiego i wszechstronnego rozwoju.
Już roku 1868 powstała loża za zezwoleniem
rządu „Maciej Korwin“, w latach następnych
przybywały nowe, posiadając dwa ośrodki:
1) Wielki Wschód węgierski; 2) Wielką Lożę
węgierską; oba prądy zlały się w roku 1868,
tworząc Wielką Lożę symboliczną węgierską.
Przetrwała ona lata wojny, wielkiej, okres roz-*
padu Austro-Węgier, a nawet czas krwawych
rządów bolszewickich w Budapeszcie, ściągając
wreszcie na siebie zarzut, że była ośrodkiem
bolszewizmu. Po zdławieniu więc ruchu bolsze
wickiego i zajęciu Budapesztu wybiła godzina
dla loży węgierskiej — z rozkazu rządu prze
stała istnieć.
Odwróciła się karta: gdy przed wielką wojną
masoni austrjaccy zjeżdżali do Węgier w celu
dokonania swych prac mularskich, tak podo
bno obecnie masoni węgierscy szukają przy
tułku w lożach Wiedeńskich, których liczba
obecnie dochodzi do 21 o 1664 członkach.
W państwie czechosłowackiem istnieją dwie
organizacje wolnomularskie: czeska i niemiec
ka; z pośród czeskich lóż zajmuje stanowisko
naczelne loża „Jan Amos Komensky“, do któ
rej należy też i minister Benesz. Prezydent Dr
Mąsaryk nie jest wolnomularzem. Wielka Loża
niemiecka w Pradze łączy 20 lóż o 1034 człon
kach.
Wielka Loża Serbów, Chorwatów i Słoweń
ców: ,,Jugoslavija“ w Belgradzie jednoczy 20
lóż o 750 członkach i jest w braterskich stosun
kach z Wielką Lożą Narodową „Polacy Zjedno
czeni“ w Warszawie.
d. c. n.

WIARA ROZPALA DUSZĘ MIŁOŚCIĄ WSZYSTKIEGO
I PRZEBACZENIEM WSZYSTKIEGO.
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R o m uald B a la w e l d e r .

KARTKI Z PODRÓŻY DO AFRYKI.
(Dokończenie).

Złe przeczucie pierś ścisnęło.
Chwyciłem za kieszeń, w której nosiłem do
kumenty i wszystkie pieniądze. — Pusto.
'Strach zatrzepotał siię w sercu. Nic gorszego
spotkać mnie nie mogło.
Ale nie czas i nie miejsce na strachy i namy
sły. Odzyskać pieniądze muszę za wszelką ce
nę. Ali tylko mógł mnie okraść.
— ,,Ali! — krzyknąłem — gdzie pieniądze?“
W tymże momencie chwyciłem Araba za ra
mię, zeskakując z wielbłąda.
Upadliśmy obaj na ziemię.
— ,,Oddaj, łotrze, pieniądze, bo cię zabiję! ‘—
byłem na wszystko zdecydowany.
—„Sidi — bąkał przewodnik—ja nie wiem—
może oni...“.
Niemożliwością było, aby ktoś z Beduinów
portfel ukradł; trzymali się zawsze w dość
znacznej odległości. Przeszukałem wszystkie
zakamarki stroiju Alego z wprawą urzędnika
celnego.
Nie było portfelu.
Puściłem przewodnika i spojrzałem w twarz
jego. Była tak głupio nastrojona, że poznałem
swój błąd.
Do djabła, chyba zgubiłem. I to niedawno...
Kilka godzin temu, gdyśmy w drogę ruszali,
portfel miałem. A potem... W czasie jazdy nikt
okraść mnie nie mógł...
Karawana wyprzedziła nas jakie pół km. Za
cząłem gwizdać i krzyczeć! Ktoś się odwrócił.
Dawałem znaki rękami. Dwóch Beduinów oder
wało się od karawany i ruszyło ku nam.
—„Powiedz im, że zawracamy. Niech zacze
kają w najbliższej oazie“ — rzuciłem Alemu
rozkaz, gdy Beduini nadjechali. Ali otrząsnął
się już ze strachu i godnie spełnił polecenie.
—„Poco wracamy — pytają“.
—„Opowiedz, co zaszło“ — palnąłem nieoględnie.
Ali opowiedział. Wywiązała się dłuższa roz
mowa, przeradzająca się w sprzeczkę.
—„Niie dadzą wielbłądów“ — oznajmił wresz
cie Ali.
—„Hołota! — Czemu?“
—„Nie mają czasu czekać — mówią. Ale Sidi
domyśla się?“
Zrozumiałem błąd. Wygadałem się niepo
trzebnie. Beduini spróbują sami odszukać zgu
bę.
.
— „Jak psy postrzelam, jeśli ruszą w tamtą
stronę — zagroziłem. Niechaj biorą sobie wiel
błądy! — daj im to jako zapłatę!“ — wygarną
łem kilkanaście franków ostatnich z kieszeni
marynarki.

Beduini naradzali się. Ali cały czas nie żało
wał im wyzwisk. Wreszcie podjechali do wy
pożyczonych nam wielbłądów, zabrali je —
i odjechali.
Zdążyłem tylko zabrać z wielbłądła swój
plecak...
* * *
Zostaliśmy sami na pustyni, bez żywności
prawie, bez pieniędzy, bez dokumentów, bez
wielbłądów.
—„Co teraz?“ — spytał Ali.
—„Idziemy pieszo — szukać. Prowadź“.
Ali ani się zawahał. Poszedł — wierny, ko
chany przyjaciel.
Była 3 godzina po południu, gdyśmy zaczęli
pieszą wędrówkę dla odszukania zguby.
Podróż pieszo przez pustynię nie należy do
przyjemności. Współczułem dotąd wielbłądom,
że po rozpalonej skorupie Sahary stąpać mu
siały.
A teraz?
Pantofle białe, płócienne, marną były ochro
ną od rozpalonych kamieni i piasku. Toteż
każdy krok był istną męczarnią.
Szczególniej piasek dawał się we znaki. Wsy
pywał się przez pończochy na nagie ciało
i piekł, aż z bólu syczałem. Pewną ulgę spra
wiało chodzenie po żwirze, rozrzuconym na
twardej polepie wyschniętej gliny.
Srogi świat Sahary odkrył teraz całe swe
oblicze. Słońce zdało się być w mózgu, głazy
i piasek w płucach. Gotującej się krwi kocioł
rozsadzić się starał powłokę ciała.
Konieczność odzyskania pieniędzy dodawała
mi sił. Zarazem jednak układałem projekty na
wypadek, gdyby portfel przepadł... Postana
wiałem w pierwszej lepszej oazie zabrać się do
pracy, aby wyżyć czas jakiś — i oczywiście
tymczasem depesza do Warszawy. Myśl, że
w każdym razie znalazłem się w sytuacji orygi
nalnej nastrajała mnie chwilami pogodnie, na
wet wojowniczo.. Dobrze będzie!
Szliśmy bez wytchnienia. Ali zaczął maru
dzić. Wtedy ja wyszedłem naprzód i prowadzi
łem nasz pochód przez piekło.
Minęły 3 godziny, ciężkie 3 godziny. Zbliżał
się zachód słońca. Pochód stał się znośniejszy.
Szedłem coraz szybciej, aż Alego z oczu stra
ciłem.
Nagle oto... ujrzałem cel pielgrzymki.
Portfel leżał spokojnie, przytulnie w miejscu,
gdzie zatoka wydm wdarła się w żwirowatą pu
stynię. Podniosłem go z uczuciem skąpca, który
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skarb ukradziony pokonanemu wrogowi wy
dziera.
Ali po kilkunastu minutach nadszedł. Wła
śnie ostatnie promienie słońca padały na zmę
czone głowy nasze. Arab ukląkł na ziemi —
i modły wieczorowe Allahowi zasyłał z jakąś
większą powagą, bardziej uroczyście niż zwy
kle.
Ja żegnałem słońce: ,,Kochane ty jesteś, ale
tam, w ojczyźnie mojej. Tutaj błogosławione
bądź, że zachodzisz, że po męce, które zada
jesz, dajesz chwilę wytchnienia!..
Gdy Ali wstał, uścisnąłem dłonie jego ser
decznie.
Patrzył w oczy pogodny, posłuszny,— jak
pies wierny.
* *
*
Sen krótki, ale mocny wybornie pokrzepił
nasze siły. Przed wschodem słońca ruszyliśmy
na północ, w kierunku Biskry. Marsz odbywał
się raźno. W pustkę Sahary rzucałem tony pol
skich pieśni.
,,Do wszystkiego można się przyzwyczaić“—
myślałem wyzywająco. Ale słońce szło coraz
wyżej na niebo. Z potwornego cielska wylewał
się na świat żar z każdą chwilą okropniejszy;
ogarniał, dławił, piekł żywcem.
Jak z krateru wulkanu, waliły z czeluści nie
ba płomienie; ogień lał się poprostu masą, za
tapiał organizm, że oddechu złapać płuca nie
zdołały, aby potokiem lawy się nie zadławić.
W walce z żywiołem ognia więdły siły, kroki
stawały się wolniejsze, cięższe.
Nieszczęsny mózg zdawał się pozbytym
czaszki. Wydobyły go wędki złośliwe promieni
na powierzchnię, oko w oko z potężnym siewcą
życia i śmierci.
,,Masz oto błogosławione niebo — kąsały
mózg żmije refleksyj. — Oto złociste słońce,
tęsknoty cel i miłości! W długie jesiennych słot
wieczory pamiętasz, jakoś wzywał je, — zbaw
cę i objawiciela wszelkiej radości?!4.
Okruch skały sterczał przy drodze, rzucając
ciemną, chłodną plamę na rozpalone piaski
i żwiry. Wtuliliśmy ciała w objęcia kamienia.
Chwila ulgi! Głaz niby tarcza przyjaciela osło
ni nas przed słońca strzałami.
Dał cień litości i miłosierdzia pustyni.
— O! Polsko! kraju cudowny! Nie rozumieją
cudu twojej zieleni, którzy nie mierzyli kroka
mi ciężkimi bezpłodnej, ołowiem. roztopionym
powietrza zalanej pustyni! Nie umieją kochać
deszczów twoich i chmur, tych prawdziwych
skrzydeł anielskich, w których cieniu dusza
marzyć może, kaprysić dziecinnie, — smucić
się i radować!
Tymczasem potwór niebieski wytropił nas
pod skałą; lunął żarem i oślepił.
Wyleźliśmy z kryjówki. Nigdzie, jak okiem
sięgnąć po bezmiarze pustyni, schronu.
Ruszyliśmy w dalszą drogę — więźniowie
słońca, obrani z wszelkiej możnośęi ucieczki!
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Popołudniu dotarliśmy do grupy palm. Ani
jednego człowieka, ani kropli wody. Palmy —
okazy męskie, pozbawione owoców. Zostaliśmy
tutaj na noc. Jedzenia nikt nie tknął. Pragnienie
panowało niepodzielnie nad ciałem. Długie go
dziny nocy mijały bezsennie...
Następnego dnia rano powędrowaliśmy da
lej — na dalszą mękę. Siły obu niebardzo jakoś
dopisywały. Przyspieszałem kroku, miną nadra
biając.
Ali marudził, stękał, za bok lewy się chwy
tał. Po długich wypytywaniach wyspowiadał się
wreszcie, że to refleksy wojny, że przy wielkiem zmęczeniu ból się odnowił. Mówiąc, od
krył burnus i pokazał szeroką bliznę na lewym
boku. Blizna wydała mi się niebardzo starą.
— ,,Przyznaj Ali, — to nie z czasów wojny?“
Klepałem pieszczotliwie marudę po ramieniu.
Wreszcie bąknął: „Będzie pół roku, jak dosta
łem pchnięcie“...
— ,,W bójce?“
— „Tak“.
— „O co poszło?“
Ali ociągał się. Wreszcie, jak dziecko, w oczy
moje patrząc, rzekł:
,
— „Kradłem“.
— „Złodziej?!!
— „Sidi! Mnie żal było umierać. Głód ściskał,
głód męczył. Mnie na wojnie okradli. We Fran
cji okradli ze wszystkiego, com miał. Francuza
okradłem. Niezręcznie. Zobaczył, uderzył —
i poszedł. Trzy miesiące lizałem ranę sam, do
szpitala nie poszedłem“...
Biedaczysko! Ledwo mówił, ciężko stąpał,
wyglądał jak trup. W południe siły i mnie opu
ściły. Położyliśmy się w cieniu kilku palm, cze
kając wieczoru. Dzikie pragnienie przerodziło
się w gorączkę. Bierność kładła gęstą mgłę na
mózg. Przez mgłę życie, co gdzieś tętni w tej
chwili, co jest rozkoszne i bujne, wydawało się
bajką. W tym piecu świata spalało się wszyst
ko, co ziemskie, popielały żądze i pragnienie
życia. Dusza została wydarta z cielesnego przy
tułku, z cienia codzienności i wywleczona na
pastwę Kosmosu.
Nic dziwnego, że w tym klimacie powstały
najwznioślejsze religje.
I, że tak despotyczne są, takie władne.
Groźny jesteś — o! Jehowo!
Harapem Koranu wielojęzycznym smagasz
wyznawcę, sługi swoje — o! Mohammedzie —
Proroku, Orle pustyni!
A Chrystus piekło ogniem napełnił — ogniem
którem jest słońce na niebiesiech, który ciałem
jest i duszą gwiazd wielkich, po bezmiarze nie
ba ciemnym dzień przynoszących.
A jeno Budda ogniu wojnę wypowiedział
i wyzwolić się kazał z dnia, które ogniem jest—
i płynąć ku nocy — Nirwanie... Cudna jesteś,
Nirwano, jeśliś cieniem jest na pustyni ogni
stej!...
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Kilka godzin przeleżałem w gorączce pra
gnienia. Ze stanu odrętwienia wyrwał mnie ło
skot jakiś. Podniosłem się nawpół, nastawiając
oczy i uszy. Niewątpliwie słychać turkot coraz
bliższy. Na drodze zbliżał się tuman pyłu.
Zerwałem się i pobiegłem z nakładem resz
tek sił ku drodze. Tak! To zbliżał się samo
chód! Tensam, który spotkałem parę dni temu!
Stanąłem na środku drogi.
Francuzi zatrzymali maszynę.
— „Prosimy, prosimy!“.
Wskazałem ręką w stronę, gdzie leżał Ali!
Szofer przyprowadził wkrótce znękanego prze
wodnika. Rozparliśmy się wygodnie w samo
chodzie. Trudno opowiedzieć, z jaką roskoszą
wypróżniłem parę butelek Vichy. W krótkich
słowach opowiedziałem Francuzom o swej
przygodzie i zapadłem w krótki, a mocny sen,
* ¥
¥
Późnym wieczorem znaleźliśmy się w Biskrze. Nie skorzystałem z zaproszenia zacnych
Francuzów, by u nich się rozgościć. Odszukałem
,»Terminus“.
Pokój w nędznym hoteliku wydał się zacisz
ną, wspaniałą komnatą. Popieczone, obolałe
nogi dobrze czuły się na miękkiej pościeli.
Mózg, wtulony w poduszkę wracał pod gniazd
ko czaszki. Serce, uspokojone, biło swywolnie:
— ,,Milej ci marzyć o Saharze, niż ją przeby
wać“.
Parę dni jeszcze spędziłem w uroczej Biskrze.
Niestety wierny Ali rozchorował się. Przywlókł
się ledwo do hotelu po skromną zapłatę; stał
długo w niemem pożegnaniu — i powędrował—
do szpitala tym razem.
Błądziłem tedy po Biskrze sam. Najchętniej
spędzałem całe godziny na jakimś wygodnym
tarasie kawiarni lub restauracji, chłonąc ol
brzymie ilości chłodzących napojów.
Raz przyłączył się do mojego stolika Anglik,
młody student z Londynu. Zawarliśmy znajo
mość. Dowiedziałem się, że tegoż dnia wyrusza
z specjalnie wynajętą karawaną poza Tugnot.
— ,,Niech pan jedzie ze mną“ — zachęcał.
— „Mam 50 dolarów i 2 tygodnie czasu“ —
odparłem z uśmiechem, patrząc na doskonały
ekwipunek Anglika.
— ,,Mało“ — rzekł student i z towarzystwa
mego zrezygnować musiał.
Nadeszli obaj Francuzi, znajomi z samochodu.
— ,,Można?“
— ,,Naturalnie! — Oto moi wybawcy“ —
przedstawiłem ich Anglikowi.
Potoczyła się miła pogawędka. Przy lamp
kach doskonałego wina humory dopisywały.
— „Przedstawiciele trzech państw w głębi
Afryki! Trzeba uczcić takie spotkanie. Pijemy
na braterstwo! Niech żyją Francja, Polska i An-
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glja-1“ — zakrzyknął Anglik, zapominając o fle
gmie angielskiej.
— „Niech żyją!“.
Pożegnanie było serdeczne. Zaczem. Anglik
pomaszerował do czekającej go karawany,
Francuzi do fortecy, a ja?...
Oczywiście do dzielnicy arabsko-berberyjskiej. Nie nudziłem się tutaj w ciągu kilku go
dzin dziennie. Bujne życie Wschodu roztaczało
przedemną istną tęczę przedziwnych barw. Za
niewielką opłatą wprowadzony zostałem do
wnętrz kilku tajemniczych domów rozrywko
wych. Leżąc na pysznych, puszystych dywa
nach, popijając czarną kawę, podziwiałem tań
ce, skoki — cały warjacko piękny repertuar
cór Afryki! Prócz mnie leżało kilku burżujów
arabskich na otomanach wygodnych zamglo
nym wzrokiem patrząc na orgje ruchów.
Arabki, wpółnagie, ciskające ciała w błyska
wicznych ruchach, wyglądały, jak cudne a dzi
kie zwierzęta, zamknięte w klatce. Oczy
ogromne, czarne, błyszczące, podcieniowane
jeszcze sztucznie, pod arkadami szerokich, czar
nych brwi rzucały się niespokojnie, jak całe
ciało. Ogień wre w tych kuszących istotach,
nagrzanych słońcem. Ich ruchy — to wichry,
pocałunki — błyskawice, całość wre burzą na
miętności!
Usta, podkarminowane, dłonie i stopy, poma
lowane na czerwono, podkreślają jeno żar krwi,
co skóry obrus z ledwością od wytrysku po
wstrzymać zdoła.
To nie Europejki, którym szminka zastąpić
nieraz musi — brak krwi. Szał naszych kobiet
ma się w takim stosunku do temperamentu ko
biet Wschodu — jak sól do papryki. — Po
równajcie!...
Siedząc w Biskrze, nie zapomniałem i o pu
styni. Parokrotnie urządzałem na nią wypady.
Z dużem wzruszeniem patrzałem na karawany,
ciągnące wgłąb Sahary.
Oni wiecznie to samo! Życie całe mija w tru
dzie walki ze słońcem i z samumem. — Nie
szczęśliwi! Niech wam Allah dopomaga!
Czas uciekał. Trzeba było Biskrę i Saharę
opuścić.
— „Do widzenia! Do zobaczenia się jeszcze“!
wołałem, gdy pociąg wynosił mnie z krainy
śmierci i cudów...
Zakończeni e.
Podróż niniejszą odbywałem latem 1924 ro
ku. Nie miałem wtedy zamiaru dzielić się wra
żeniami z czytelnikiem. Nie opisywałem przeto
szczegółów. Wiele epizodów i obrazów zatra*
ciło się w pamięci, imiona i nazwiska wielu
afrykańskich znajomych przepadły. Niech mi
więc czytelnicy wybaczą, że opowieść moja
pokryta mgłą wspomnień, więcej mówi o duszy
podróżnika, niż o pięknej przyrodzie Mahrebu.
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DOKOŁA SPRAWY RZYMSKIEJ.
W związku z ratyfikowaniem układu lateraneńskiego rozwiązującego sprawę rzymską.
Mussolini wygłosił wielką mowę w parlamencie.
Mowa ta przejdzie do historji i będzie często
cytowana. Historja i historjozofja chrześcijań
stwa, katolicyzmu i papiestwa, których Musso
lini użył jako odskoczni dla swoich wywodów,
nie są katolickie, ale protestanckie i moderni
styczne. Z wielkiej tej mowy można wywnio
skować, że Mussolini odpowiada nią na zbyt da
leko idące pretensje kleru włoskiego, na pewne
zaniepokojenie faszyzmu, który ani myśli kosmopolityzować i katoliczyć swego integralnego na
cjonalizmu, oraz na głosy całego świata. Świa
towe aspiracje faszyzmu ujawniają się w bar
dzo wyrazistem zastrzeżeniu, że Mussolini nie
chce, aby faszyzm był uważany za polityczny
most ku średniowieczu. Godne przytoczenia
i rozważania są słowa następujące tej wielkiej
mowy:
,,Między królestwem Włoch a miastem Wa
tykanu jest odległość, którą można określić na
tysiące kilometrów, aczkolwiek wystarcza pięć
minut na to, aby dojść do miasta Watykanu, a
dziesięć minut na to, aby je obejść dokoła. Są
to zatem dwie odrębne formy suwerenności. Ale
jeżeli chodzi o kościół w państwie, to kościół
nie jest bynajmniej suwerenny, a nawet wcale
nie jest wolny, gdyż jest zależny od ogólnie
obowiązujących praw, jednakowych dla całego
państwa włoskiego i podlega specjalnym klau
zulom zawartym w konkordacie. A więc najści
ślejsza definicja byłaby taka: suwerenne pań
stwo w królestwie włoskiem; kościół katolicki
z pewnymi przywilejami, lojalnie z naszej stro
ny przyznanymi; uznanie istnienia i zezwolenia
na istnienie wszelkim innym wyznaniom“.
Bardzo znamienne są słowa Mussoliniego,
w których jest jego zapowiedź, że nigdy i pod
żadnym pozorem nie pozwoli na wskrzeszenie
dawnej partj i katolickich popolarów włoskich,
którzy prawdopodobnie w nieco zmienionej for
mie chętnie by skorzystali z okazji, aby wypły
nąć znowu na arenę polityczną. „Faszyzm z ca
łą odwagą zabrał się do załatwienia tego tak
trudnego zagadnienia, jakiem jest określenie su
werenności stolicy apostolskiej, zagadnienia,
które zostało rozwiązane w ten sposób, iż pozo
stawiono papieżowi de jurę terytorjum, które
już de facto posiadał, nie obniżając sztandaru
italskiego i nie ustępując ani jednego obywa
tela“. Papież Pius XI jest zdaniem Mussoliniego
prawdziwie italskim papieżem, bo zrzekł się tra
dycjonalnych pretensyj do Rzymu. Niemniej zna
miennym jest ten zwrot Mussoliniego, w którym
jest mowa o nienaruszalności terytorjum waty
kańskiego przy powstrzymaniu się Watykanu
od wszelkich konfliktów i rywalizacyj międzyna
rodowych, nie wyłączając terenu Ligi Narodów.
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Z tych słów wynika z całą niedwuznacznością,
że Italja z dobrej i nieprzymuszonej woli przy
znała głowie kościoła rzymskiego przywileje su
werenności, wydzielając państwo kościelne
z pod suwerenności włoskiej. Z drugiej jednak
strony zostało należycie podkreślone, że nie
Italja znajduje się w kościele rzymskim, ale ko
ściół rzymski w Italji, i że kościół ten podlegać
musi prawom italskim, obowiązującym bez
względnie wszystkich mieszkańców państwa.
Jeśli istnieje w kościele katolickim prymat pa
pieski, to dzięki Rzymowi, który blaskiem swoim
opromienił papiestwo. Podobnie jak Maurras,
tak i Mussolini w papiestwie widzi kontynuację
Rzymu antycznego jeszcze w roku 1929. Dzisiaj,
gdy sam z całą świadomością podejmuje tę tra
dycję, aby nią opromienić i uświetnić Italję fa
szystowską, rozwiązuje sprawę rzymską usuwa
jąc niejako papiestwo na bok, aby zrobić miej
sce dla siebie. Stąd podkreślenie, że obok uzna
nia wolności kościoła katolickiego uznaje się
i zezwala na istnienie wszystkim innym kościo
łom, ostre zastrzeżenie się przeciwko powstaniu
jakiejkolwiek partji katolickiej i wyłączenie pa
piestwa jako rywala na terenie polityki między
narodowej i na terenie Ligi Narodów.
Pisma katolickie, redagowane przez ludzi
światłych i ceniących prawdę, już dawno prze
stały entuzjazmować się rozstrzygnięciem spra
wy rzymskiej. Naprzykład katolicka „Kölnische
Zeitung“ już w pierwszych dniach maja pisała
m. i., że katolicyzm włoski nie ma siły katoli
cyzmu francuskiego, niemieckiego, hiszpańskie
go, że jest przeżarty sceptycyzmem i nigdy nie
wyradza się w fanatyzm, a pod względem poli
tycznym jest bez znaczenia. Papiestwo nie ma
we Włoszech tej aureoli, jaką otaczają go na
rody inne, a kler czuje się bardziej włoskim, niż
powszechnym. Ponieważ Papież sam jest Wło
chem, więc konflikty między Italją a Watyka
nem nie nabierały nigdy charakteru zbyt po
ważnego. Papież jest faktycznie zależny od pań
stwa a kościół pod względem politycznym jest
słaby. Dla państwa kler jest tylko rodzajem
g e nd a r me r i e mor al e czy też „policją
profilaktyczną“. Naprzód państwo, potem ko
ściół, który państwu służyć ma także na terenie
międzynarodowym. Państwo nie zrzekło się na
rzecz kościoła niczego, a według słów Mussoli
niego “Italja nie zrzekła się ani cząstki swej su
werenności i nie myśli wskrzeszać w Italji śred
niowiecza oraz tych dawnych sytuacyj, które
czasy nowe usunęły i stale usuwają. Nie pozwoli
się na powstanie sądów duchownych i kościel
nego prawa azylu, nie przywróci się praw
martwej ręki, nie ograniczy się wolności sumie
nia i wolności kultu“. Szkoła podlega nadal wy
łącznie państwu, biskupi zaś traktowani są wy
łącznie jako specjaliści w dziedzinie nauki re-
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ligji. Konkordat zastrzega się, że przy zatargach
Tak oto przedstawia się dzisiaj rozstrzygnię
papieżowi nie wolno odwoływać się do jakich cie sprawy rzymskiej i konkordatu włoskiego,
kolwiek sądów rozjemczych, czyli że papiestwo Roma l ocut a tym razem ustami Mussolipod każdym względem zależne jest od dobrej niego. Że z jej przesłanek narody wysnują przy
woli państwa. ,,Kölnische Zeitung“ bardzo traf sposobności pewne wnioski, jest pewne.
nie wyprzedziła wielką mowę Mussoliniego.
Ew. Pol.

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Synod Kościoła Ew, Reformowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 16 czerwca r. b. po uroczystem na
bożeństwie w kościele ew. reformowanym przy
ulicy Leszno rozpoczęły się o godzinie 1 pp. do
roczne obrady synodalne. Zagaił obrady stały
Wice-Prezes Synodu, Ks. Superintendent Semadeni, powołując tymczasowe biuro synodalne
w osobach Notarjusza Synodu — Ks. Radcy
Skierskiego i Sekretarza Synodu — p. Stanisła
wa Bretscha.
Na Synod zjechali się wszyscy Księża Jednoty naszej, delegaci Zborów prowincjonalnych,
oraz przybyli bardzo liczni członkowie stołecz
nego Zboru naszego. Sporządzona lista obecnych
obejmowała osiemdziesiąt kilka nazwisk, wśród
których jako goście zapisani zostali JWPan Pre
zydent Konsystorza Ewang. Reformowanego Wi
leńskiego — Bronisław Herman - Iżycki, syn
jego — kurator Synodu Wileńskiego, oraz
Ks. Ks. Zenon Byczyński, Włodzimierz Fediw
i Leon Buczak, jako przedstawiciele Ukraińskie
go Kościoła Ewangelicko - Reformowanego.
Na Prezesa tegorocznego Syndu powołany zo
stał znaczną większością głosów Dr. Ryszard
Błędowski, profesor Wolnej Wszechnicy, poseł
na Sejm i Wice - Prezydent m. Warszawy.
Przed rozpoczęciem właściwych obrad synodal
nych odczytane zostały telegraficzne i piśmien
ne pozdrowienia i życzenia dla Synodu, między
innemi od złożonego chorobą byłego Prezesa
Knsystorza i gorliwego członka Kościoła nasze
go — p. profesora Kacpra Tosiego, Ks. Skierski
zaś w imieniu nieobecnego na tegorocznym Sy
nodzie z powodu długotrwałej choroby byłego
długoletniego Prezesa Synodów — JWgo Leona
Błaszkowskiego, Sędziego Sądu Najwyższego,
złożył Synodowi serdeczne życzenia owocnej
pracy w duchu prawdziwej miłości bratniej
i jednomyślności i wyrazy żalu, że sam Prezes
osobiście uczestniczyć w obradach Synodu nie
może. Synod uchwalił podziękować wszystkim
za nadesłane życzenia, w szczególności zaś prze
słać stosowne piśmienne podziękowania i życze
nia powrotu do zdrowia i cennej dla Kościoła
współpracy, tak zawsze chętnej i ofiarnej —
pp. Błaszkowskiemu i K. Tosiemu.
Przystąpiono następnie do obrad właściwych
według ustalonego i przyjętego przez Synod
programu. Obszerne sprawozdanie z czynności

Konsystorza za rok synodalny 1928/29 i ze stanu
Zborów za r. 1928, odczytane przez Sekretarza
Konsystorza, przyjęte zostało do wiadomości
i zatwierdzone. W dalszym ciągu wysłuchano
szeregu oddzielnych sprawozdań dotyczących;
wizytacyj Zborów w roku 1928/29 przez Ks. Superintendenta, z zarządzeń Konsystorza w kwe
stji spornych spraw majątkowych niektórych
własności kościelnych, w przedmiocie wykładów
nauki religji w szkołach państwowych i prywat
nych i ze stanu szkółek niedzielnych. Przedsta
wienie Konsystorza w sprawie budowy Kościoła
w Zborze Łódzkim i uroczystości poświęcenia
w roku ubiegłym kamienia węgielnego obudziło
znaczne zainteresowanie losami nowej Świątyni
Pańskiej, budowanej bądź co bądź w bardzo
trudnych warunkach finansowych. Przedstawięnie to uzupełnił jeszcze ustnie Ks. Administra
tor Zboru Łódzkiego, prosząc zebranych o po
parcie materjalne komitetu budowy. Zarządzo
na w dniu tym kolekta po nabożeństwie synodanem oraz doraźna zbiórka na Synodzie zasili
ły fundusz budowy Kościoła kwotą zł. 592.
Przedstawienie Konsystorza w sprawie wzmo
żenia finansów Kościoła oraz dochodów tak zw,
Funduszu Ogólnego wywołało bardzo ożywioną
dyskusję na temat, jak zaradzić pewnym niedomaganiom, na skutek niemożności uiszczania się
przez niektóre Zbory z opłat 15% od składek
i powstałych z tego tytułu zaległości. Po dysku
sji przyjęte i potwierdzone zostały wszystkie
dotychczasowe zarządzenia i projekty, zawarte
w odnośnym projekcie Konsystorza do uchwały,
którą Synod przyjął całkowicie.
Na tern zakończone zostały obrady dnia
pierwszego o godzinie 5 pp. Drugiego dnia,
w poniedziałek dn. 17 czerwca o godzinie 4 pp.
odprawione zostało w Kościele na Lesznie na
bożeństwo przez Ks. L. Zaunara z Łodzi. Po na
bożeństwie przystąpiono do dalszych obrad sy
nodalnych. Wysłuchano sprawozdań ze stanu
misji wewnętrznej w poszczególnych środowi
skach wyznaniowych, z konferencyj Duchow
nych, odbytych w czasie intersynodainym, o sty
pendystach Synodu, oraz przyjęto szereg
uchwał, dotyczących spraw: funduszu stypen
dialnego, utworzonego specjalnie w celu pozy
skania środków materjalnych z odsetek od tego
funduszu na kształcenie przynajmniej jednego
kandydata na Duchownego za granicą, dalej bi
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lansu i sprawozdania rachunkowego funduszów,
zostających w dyspozycji Konsystorza za rok
1928, oraz etatu dla Konsystorza na rok
1929, przedstawienia w sprawie obsługi Zborów
i miejsc dojazdowych, pozbawionych własnych
duszpasterzy, przedstawienia w sprawie umie
szczenia płaskorzeźby Jana Łaskiego na pomni
ku Reformacji w Genewie i przedstawienia
w sprawie opieki nad grobami współwyznawców
naszych, rozproszonymi po całym kraju. Zło
żone w imieniu Konsystorza przez Ks. Skierskie
go sprawozdanie z światowej konferencji ,,Zwią
zku Wszechświatowego krzewienia przyjaźni
między narodami przez Kościoły“, odbytej
w sierpniu 1928 r. w Pradze Czeskiej, spotkało
się z wielkiem ogólnem zainteresowaniem, jak
również sprawozdanie z konferencji regjonalnej
tegoż Związku, odbytej w pierwszych dniach
czerwca r. b. w Królewcu. O wrażeniach swych
ze Zjazdu w Królewcu opowiedział zebranym
delegat Kościoła naszego na ten zjazd, p. Radca
Jerzy Kurnatowski. Następnie przyjęto do wia
domości przedstawienie Konsystorza w sprawie
nowego stanowiska kapelana wojskowego nasze
go wyznania, poza istniej ącem dotychczas stano
wiskiem Kapelana Naczelnego, oraz zatwierdzo
no projekty Konsystorza do uchwał jeszcze
w następujących sprawach: ubezpieczenia Du
chownych i pracowników Zborowych w Zakła
dzie Ubezp. pracowników Umysłowych, stanu
archiwum akt dawnych i biblioteki synodalnej,
oraz zapisu stypendjalnego Davisona w Gdań
sku. To ostatnie przedstawienie poprzedzone zo
stało przez p. Radcę Deloffa wstępem historycz
nym z czasu powstania tego zapisu. Wreszcie
Synod przyjął i zatwierdził sprawozdania ra
chunkowe poszczególnych Zborów i instytucyj
kościelnych za rok 1928, oraz etaty dla tychże
Zborów na rok 1929.
Przed zakończeniem obrad zabrał jeszcze głos
Ks. Leon Buczak, który w imieniu Kościoła
Ukraińskiego ewangelicko - reformowanego wy
raził radość z powodu nawiązania łączności
i chęć zbliżenia się do nas.
Synod zakończony został, jak zwykle, nabo
żeństwem dziękczynnem w kościele.
* * *
Obchód 150-ciolecia istnienia Zboru
Ewangelickiego we Lwowie.

W dniu 2.VI. r. b. obchodził Zbór Ewangelic
ki we Lwowie uroczyście 150-ą rocznicę swego
założenia. Wprawdzie już w XVI wieku założo
ny został we Lwowie polski Zbór ewangelicko-re
formowany, lecz Zbór ten istniał krótko i zanikł
zupełnie, wobec czego obecnie istniejący we
Lwowie Zbór w żadnym razie nie może być uwa
żany za spadkobiercę dawnej tradycji. Założo
ny był Zbór dzisiejszy przez sprowadzonych do
Małopolski Wschodniej kolonistów niemieckich,
kupców i rzemieślników, osiadłych we Lwowie,
był więc zawsze niemieckim i takim pozostał
w przeważnej mierze aż po dzień dzisiejszy.

ROK IV

0 pierwotnym Zborze z XVI stulecia czytamy
u Łukaszewicza, co następuje: ,,Andrzej Węgier
ski w znanem powszechnie dziele swojem utrzy
muje, że we Lwowie także przez niejaki czas
głos Ewangelji Chrystusowej brzmiał, czyli innemi słowy Zbór kalwiński w tej stolicy Rusi
Czerwonej się znajdował. Zapewne Zbór ten za
łożył Mikołaj Sieniawski, kalwin, wojewoda ru
ski, zmarły 1569 roku. Kiedy Zbór ten upadł—
niewiadomo“.
Obecny Zbór liczy podobno około 5000 zborowników, posiada piękny kościół, własną szko
łę i gimnazjum, oraz dość dużą posiadłość ziem
ską w Kulparkowie pod Lwowem, ofiarowaną
Zborowi przed laty przez hrabiego Starzyńskie
go, który, przeszedłszy poza granicami kraju
z katolicyzmu na ewangelicyzm, stał się w na
stępstwie opiekunem i dobroczyńcą Zboru.
W dziejach ewangelicyzmu w Polsce nie odgry
wał Zbór Lwowski żadnej wybitniejszej roli, był
zawsze niemieckim, jak i cały Kościół a. i h.
wyznania w dawnej Galicji, posiadał wprawdzie
szereg wybitnych pasterzy, którzy jednak, niczem z tubylczą ludnością polską nie będąc zwią
zani, nie mogli się przyczynić do wciągnięcia
Zboru w wir polskiego życia narodwego. Dopie
ro w odrodzonej Ojczyźnie zaczyna się, jeżeli
nie polonizacja Zboru — to w każdym razie
współpraca jego w realizacji celów i zadań
ewangelicyzmu polskiego. Wiadomo, że przed
kilku laty Zbór Lwoski rzucił pierwszy myśl ze
spolenia się oddzielnych organizacyj kościel
nych dla obrony wspólnych interesów i utworze
nia instytucji, reprezentującej cały ewangeli
cyzm. Myśl ta podjęta i rozwinięta szerzej do
prowadziła do pamiętnego Zjazdu ewangelickie
go w Wilnie, w listopadzie r. 1926, i wreszcie do
utworzenia ,,Rady Kościołów ewangelickich
w Polsce“. Że Zbór Lwowski wykazuje w ostat
nich czasach taką ruchliwość i energję, jest to
niewątpliwie zasługą kilku osób z grona jego
członków, a przedewszystkiem Ks. Dra Kesselringa, do niedawna Pasterza Zboru, i pana ku
ratora Zboru, inżyniera Meissnera.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już
w Sobotę dn. l.VI. b. r., w dniu tym bowiem
urządzony został w salach Strzelnicy Miejskiej
przy ulicy Kurkowej wieczór familijny, który
zgromadził paręset osób z pośród zborowników
1 zaproszonych gości. Na wstępie pan kurator
Zboru, inżynier Meissner, powitał zebranych,
a przedewszystkiem gości, w imieniu Zboru prze
mówieniem, wygłoszonem w języku polskim. Dal
szy ciąg programu wypełniły produkcje chóru
męskiego i obrazek sceniczny w języku niemiec
kim. Po polsku przemawiał jeszcze Ks. ppłk.
Grycz, kapelan wojskowy, o pracach i działal
ności duszpasterstwa ewangelickiego w wojsku
polskiem.
Właściwy obchód jubileuszowy przypadł na
Niedzielę, dnia następnego. Przybyło dwudzie
stu kilku księży, przeważnie oczywiście z Mało
polski z Ks. Superintendentem Drem T. Zóck-
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lerem na czele. Z Warszawy przybyli NPW. Ks.
Generalny Superintendent Bursche i Ks. Radca
Skierski. Z Śląska Cieszyńskiego Ks. Senjor Ku
lisz z Cieszyna i Ks. P. Nikodem z Ustronia.
Wszyscy księża zebrali się w sali szkoły Zbo
rowej i stamtąd w uroczystym pochodzie udali
się do przepełnionego kościoła, w którym już
wcześniej zajęli miejsca przed ołtarzem przed
stawiciele władz cywilni i wojskowi z panem
wojewodą Gołuchowskim na czele. Liturgję
wstępną odprawił Ks. Dr. Kesselring, śpiewał
bardzo ładnie chór mięszany, popisywał się też
kwartet smyczkowy. W czasie nabożeństwa wy
głoszone zostały dwa kazania — pierwsze w ję
zyku polskim przez N. P. W. Księdza Generalne
go Superintendenta Burschego na tekst: Psalm
85.2.8., drugie w języku niemieckim prze P. W.
Księdza Superintendenta Dra Zócklera na tekst
z listu do Filipian 3.13. 14. Po nabożeństwie na
stąpiło odsłonięcie w obecności przedstawicieli
władz i wszystkich duchownych tablicy pamiąt
kowej, wmurowanej w ścianę frontową kościoła
Przed aktem odsłonięcia tablicy przemawiali —
pan kurator Zboru Meissner w języku polskim
i Ks. Dr. Kesselring w języku niemieckim. Z aktu
odsłonięcia tablicy poczynione zostały zdjęcia
fotograficzne. Po południu wspólriy obiad,
w którym wzięło udział przeszło sto osób, zgro
madził raz jeszcze zaproszonych księży, gości
i wybitnych członków Zboru. Przy tej sposobno
ści wygłoszono wiele pozdrowień i życzeń pod
adresem Zboru Lwowskiego. I my raz jeszcze
życzymy Zborowi Lwowskiemu najpomyślniej
szego rozwoju w przyszłości, a przedewszystkiem, aby istniejący w Zborze rozłam na tle
różnic narodowościowych, którego oznaki rzu
cały się każdemu przyjezdnemu w oczy, znikł
i ustąpił miejsca zgodnemu rozumieniu zadań
ewangelickiego Zboru w polskim kraju i polskiem mieście.
* * *
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Konferencja ,»Wszechświatowego Związku
krzewienia przyjaźni między narodami przez
Kościoły“, odbyta w Królewcu, we Wschodnich
Prusiech, w dniach od 5 — 8 czerwca r. b., na
której zebrani byli przedstawiciele krajowych
Odziałów Związku z Gdańska, Niemiec, Łotwy,
Litwy, Polski i Czechosłowacji, potwierdza do
świadczenia poczynione na wszystkich dotych
czasowych konferencjach regjonalnych Związku,
że otwarta i szczera wymiana zdań w sprawie
przeciwieństw i nieporzumień, dzielących naro
dy i Kościoły, okazuje się wciąż na nowo moc
nym środkiem gruntowania pokoju.
Konferencja uprasza Sekretariat Związku
Wszechświatowego o przesłanie zainteresowa
nym Oddziałom krajowym sprawozdania z prze
biegu obrad konferencji w Królewcu, aby mia
nowicie omawiane na konferencji sprawy mogły
być w dalszym ciągu w oddzielnych krajach
rozważane.
Sprawę niezwykłych utrudnień i ucisku, na
które się mniejszości narodowe i wyznaniowe
skarżą, kładzie konferencja wszystkim repre
zentowanym na Zjeździe w Królewcu Oddzia
łom krajowym na serce w ufności, że społecz
ność w Ewangelji skłoni Kościoły do zupełnej
gotowości bronienia słabszych.
Zgromadzeni przedstawiciele Związku Wszech
światowego wyrażają przekonanie, że wspólna,
na wzajemnem zrozumieniu oparta, praca Ko
ściołów jest w stanie nie tylko ulżyć niedoli od
czuwanej w poszczególnych krajach, ale nawet
stwarzać możliwość pomyślnego rozwiązania
wielkich problematów, które, nastrajając wrogo
jednych przeciwko drugim, wzajemnym przyja
znym stosunkom pomiędzy narodami szkodzą
i takowe utrudniają.
Kościół Chrystusowy prowadzi dzieło swoje—
gruntowania pokoju — poprzez wszelkie gra
nice polityczne i ponad istniejącą nieprzyjaźnią
i wzywa do głoszenia Ewangelji pokoju i wcie
lania jej w życie.
Konferencja w Królewcu.
W dniach 5 — 8 czerwca r. b. odbyła się
* * *
w Królewcu regjonalna konferencja ,Wszech
światowego Związku krzewienia przyjaźni mię
Wszechświatowy Związek Kościołów
dzy narodami przez Kościoły“, na której zebra
Reformowanych.
ni byli przedstawiciele krajowych Oddziałów
Na dzień 19 — 27 czerwca r. b. zwołaną zo
,,Związku“ z Gdańska, Niemiec, Polski, Litwy,
Łotwy i Czechosłowacji. Członków Oddziału stała 13-a ogólnoświatowa konferencja Wszech
Krajowego — ,,Polska“ — polaków reprezem światowego Związku Kościołów Reformowanych
towali na zjeździe w Królewcu pp. N. P. W. Ks. do Bostonu (Stanę Zjednoczone Półn. Ameryki).
Generalny Superintendent Bursche, pan Prezes Pierwsza ogólnoświatowa konferencja Związku
Konsystorza Augsburskiego Glass, delegat na odbyła się w Edynburgu w roku 1877. Od tej
szego Kościoła pan Radca Konsystorza Kurna pory co cztery lata zwoływane są takie konfe
towski i pan Studnicki z Wilna. Sprawozdania rencje, które się na przemian odbywają w An
z przebiegu obrad konferencji podawać nie mo gl ji i Ameryce. Zwia.zek dzieli się na dwa od
żemy, gdyż obrady te były poufne i Sekretar działy: zachodni (amerykański) i wschodni (eu
iat Związku Wszechświatowego nie ogłosił jesz ropejski). Nasz Kościół należy oddawna do
cze odnośnego sprawozdania. Wolno nam tylko Związku i powiadamiany jest stale o wszelkich
podać do publicznej wiadomości rezolucję konfe zjazdach i zapadających na nich uchwałach.
rencji Królewieckiej, co też ponieżj czynimy. Regjonalne konferencje Związku, które się
w ostatnim trzechleciu odbywały w Genewie,
Rezolucja ta brzmi jak następuje:
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Budapeszcie i Haadze, omawiały projekt utwo
rzenia kontynentalnej grupy oddziału europej
skiego Związku, mające na celu zbliżenie pomię
dzy sobą i utrzymywanie ściślejszych stosunków
między Kościołami reformowanymi Francji, Holandji, Niemiec, Szwaj car ji, Węgier, Polski, Li
twy, Jugosławji i Rumunji. Na ostatnim zjeździe w Bostonie projekt utworzenia takiej kon
tynentalnej grupy europejskiej ma być ostatecz
nie omówiony i zadecydowany. Związek Wszech
światowy obejmuje dzisiaj przeszło sto organizacyj kościelnych reformowanych i prezbyterjańskich. Utworzenie grupy kontynentalnej
i zbliżenie wzajemne Kościołów reformowanych
europejskich będzie miało niezawodnie i dla na
szego Kościoła wielkie znaczenie i doniosłe skut
ki. Niestety brak funduszów nie pozwolił
nam na wysłanie na zjazd do Ameryki przed
stawiciela naszego polskiego Kościoła reformo*
wanego. Przewodnictwo światowego kongresu
w Bostonie objąć miał Ks. Pasterz Merl d‘Aubigne z Paryża.
— S. —
*
*
*
Pierwsza Akademja Ewangelicka w Wilnie

W niedzielę dn. 12. maja r. b. staraniem obu
Kościołów Ewangelickich odbyła się w jednej
z największych sal kinematografu ,,Helios*ł
pierwsza akademja ewangelicka w Wilnie, po
łączona z wyświetlaniem znanego filmu histo
rycznego ,,Życie Lutra“.
Już na godzinę przed rozpoczęciem akademji
zaproszeni zaczęli się schodzić tłumnie tak, że
o godz. 127j (początek) sala była zapełniona.
W lożach i dalszych rzędach krzeseł zajęli
honorowe miejsca: Generalny Superintendent
Kościołów ewang. reformowanych na kresach
wschodnich — Ks. M. Jastrzębski, Dowódca
D. O. K. III Generał Litwinowicz, generał w sta
nie spoczynku Józefowicz, przedstawiciel władz
wojewódzkich — naczelnik wydziału admini
stracyjnego — p. W. Dworakowski, konsul Ło
tewski p. F. Donas i inni. W tych samych godzi
nach w sali miejskiej miała miejsce akademja
Papieska ku uczczeniu 50-cio lecia pracy dusz
pasterskiej papieża Piusa XI-go.
Punktualnie o godzinie 121/:» na estradzie za
jęło swe miejsce prezydjum akademji w oso
bach pp. B. Hermana - Iżyckiego, Prezydenta
Konsystorza Ewang. reform., Ks. Z. Loppe i Ks.
K. Ostachiewicza.
Zebranie zagaił p. Herman - Iżycki krótkiem
i mocnem przemówieniem. Po tern przemówie
niu zabrał głos Ks. Z. Loppe, proboszcz miej
scowej paraf ji ewang. augsburskiej, wygłaszając
referat o ,,Istocie Reformacji“. Dział przemó
wień zakończył Ks. K. Ostachiewicz z parafji
ewang. reformowanej słowem ,,0 znaczeniu Re
formacji“.
W dalszym ciągu programu p. Vorbrodt, je
den z artystów ,,Reduty“ deklamował wiersz M.
Konopnickiej p. n. ,,Jan Hus“, a przed wyświe

tleniem samego filmu Ks.. J. Kurnatowski za
śpiewał chorał z Hugonotów. Wyświetlaniu filmu
towarzyszyła bogata ilustracja muzyczna w wy
konaniu pp. prof. Gałkowskiego i Duy. W koń
cowym obrazie połączone chóry Zborów ewan
gelickich pod batutą prof. Gałkowskiego wykonały hymn Reformacji, który to publiczność
wysłuchała stojąc. Uroczystość zakończył Ks.
J. Kurnatowski solowym śpiewem psalmu 19 na
nutę z Beethovena: Święty, Święty, Święty.
Całość sprawiała wrażenie harmonji i mocy.
Zebrani ze słowami szczefej podzięki pod adre
sem organizatorów akademji opuszczali salę.
(Ew. Pol.)
*
*
*
Co to jest reformacja?

Wobec tego, że u nas tak często określa się
reformację jako nowinkarstwo, pozbawione
głębszych podstaw moralnych, przytaczamy kil
ka zdań o reformacji wielkich myślicieli i dzia
łaczy katolickich. Tak naprzykład Joseph von
Görres, którego imię łączy się nierozerwalnie
ze współczesnym ruchem katolickim, przed 80
laty wypowiedział się o reformacji z Wysokiem
uznaniem:
,,Zaiste był to ruch wielki i szlachetny w na
rodzie niemieckim, który doprowadził do refor
macji. Choćby narody łacińskie odrzuciły go
bezwzględnie, my uczynić tego nie możemy i nie
powinniśmy, ponieważ ruch ten jest rdzeniem
ducha naszego szczepu... Duch ten to ów szla
chetny odruch moralny przeciwko wszelkiej
swawoli wobec rzeczy świętych, owo uczucie
wstrętu wobec każdej moralnej zgnilizny, gdzie
kolwiek ona się przejawia, jest to oburzenie,
które szybko wybucha przeciwko nadużyciom
i jest niezniszczalnem umiłowaniem wolności,
strząsającej z siebie każde jarzmo, nakładane
jej przez wiarołomne moce, jednem słowem jest
to całokształt antyseptycznych właściwości, któ
rym Bóg wyposażył naród, aby wrazie potrzeby
zapobiegać gniciu, ku któremu skłania się oso
bliwie cieplejsze południe“.
W taki sposób wypowiada się austrjacki re
demptorysta Clemens Maria Hofbauer, zmarły
w roku 1820, kanonizowany w roku 1900, gdy
w liście do znanego gotajskiego wydawcy, Fry
deryka Perthesa, pisze:
,,Do oderwania się od Kościoła doszło dlate
go, ponieważ Niemcy odczuwali i jeszcze odczu
wają potrzebę być pobożnymi. Nie kacerze i filo
zofowie krzewili i podpierali reformację, lecz
mężowie dla których religja była potrzebą
serca“.
Wielki teolog katolicki, Herman Schell, wyra
ził się o religji w duchu zgoła ewangelickim:
,,Zasada katolicka nie wymaga, aby w religji
wszystko było romańskie lub średniowieczne,
ale wymaga ona, aby każdy naród był chrze
ścijański, a mianowicie w duchu, który jest jego
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istotą, nie zaś przez wyparcie się tego ducha,..
Leki przeciwko niebezpieczeństwu trwałej niż
szości spoczywają w duchu katolicyzmu, w roz
winięciu wszystkich sił katolickich ku wolności
i samodzielnemu współzawodnictwu w dziedzi
nie naukowej, teologicznej i społeczno-poli
tycznej...“
Reformacja wszędzie była połączona z wielkiemi ofiarami i wszędzie dźwignęła cywilizację
na niespodziewane wyżyny. To samo, co katolicy
niemieccy mówią o reformacji niemieckiej, mo
gą inne narody powiedzieć o swoich reformato
rach. Piotr Waldes we Francji i Włoszech, Wiklef w Anglji, Hus w Czechach, Kalwin w Szwajcarji, to mężowie, którzy dla zasady czystości
życia religijnego i moralnego umieli ponieść
ofiary najwyższe. Tak samo u nas Modrzewscy
i Łascy to ludzie, którzy prawdę i prawdziwość
poczytali za wyższe od największych skarbów
świata.
Ew. Pol.
*
*
*
Protestantyzm jako wychowawca.
lrlandja. W wolnem państwie Irlandzkiem
protestanci tworzą tylko 7,4% ogółu ludności,
ale jak we wszystkich krajach świata tak i tutaj
zajmują stanowiska społeczne, które świadczą
o ich energji, dzielności, pracowitości i oświacie.
Przy zachowaniu kulturalnej parytetyczności
liczba ewangelików w zawodach wyzwolonych
nie powinnaby normalnie przekraczać stosunku
procentowego, tymczasem zaś ewangelicy two
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rzą w Irlandji 37% prawników, 21% lekarzy,
16,8% dziennikarzy, 45,8% buchalterów rzeczo
znawców handlowych i t. d. Tak jest zresztą
nietylko w Irlandji. Katolicyzm jest, jak to już
dawno zauważono, dysponowaniem- na śmierć,
ewangelicyzm wychowuje dla życia. W katoli
cyzmie aż nazbyt często klasztor i plebanja by
wają karjerą dla wielu jednostek zdolniejszych,
ewangelicyzm zmusza do samodzielności.
Ew. Pol.
OFIARY.
Ofiary na wydawnictwo „Jednoty”.
Oprócz prenumeraty wpłacił na wydawnictwo:
W-ny p. Andrzej Hebda — W arszaw a...................zł. 5.00
Serdeczne dzięki !
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OD REDAKCJI.

Szanownych odbiorców i czytelników
„Jednoty” zawiadamiamy, że z powo
du wyjazdu redaktora na urlop nu
mer lipcowy czasopisma naszego nie
wyjdzie. W miesiącu sierpniu wydany
będzie podwójny numer, porządkowy
7 i 8.
REDAKCJA.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc lipiec i sierpień 1929 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.
1. Niedziela, dn. 7.V1I. (6 N. po Trójcy Ś - t e j ) ...................................................

. —

2. Niedziela, dn. 14.VII. (7 N. po Trójcy Ś-tej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem . . . . t ..................................................................

—

Ks. W. Semadeni.
Ks. W. Semadeni.

3. Niedziela, dn. 21.VII. (8 N. po Trójcy Ś -te j)............................................

—Ks.

4. Niedziela, dn. 28.VII. (9 N. po Trójcy Ś -tej).................................................................. —
5. Niedziela, dn. 4.VIII. (10 N. po Trójcy Ś-tej) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem ..................................................................................
.

Ks,

W.Semadeni.
W.Semadeni.

— Ks. St. Skierski.

6. Niedziela, dn.11 VIII. (11 N. po Tójcy Ś - t e j ) ...............................................................—

Ks. St. Skierski.

7. Niedziela,

Ks. St. Skierski.

P

dn. 18.VIII. (12 N. po Trójcy Ś - t e j ) .............................................................. —

8. Niedziela, dn. 25.VIII. (13 N. po Trójcy Ś - t e j ) ........................................................ —

Ks.

L. Zaunar.

* * * * * * * * * * :W **^ *****K * * * * * * * * * * *f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; \ str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 40
30, 20, i V8 str. bez względu na stronę — zł 20.
STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 str. — 50; V4 str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.
Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.
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W ARSZAW A,
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5 1 -2 5 , 2 7 2 -5 1 , 2 8 2 -6 6 .

D Z I A Ł Y :
D R U K A R N I A b o g ato z a o p a trz o n a w c zc io n k i.
M a s z y n y p o ś p ie s z n e . — ę>/l a s z y n a r o t a c y j n a . —
S te re o ty p ia . — Linotypy.
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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 L I G A T O R N I A: N a jn o w s z e m a s zy n y do
-falco w an ia, s z y c ia nićm i i drutem . D u ży w y b ó r
m aterjałóW i o zd ó b do n a jw y k w in tn ie js zy c h robót
w z a k re s In tro lig a to rs tw a w c h o d z ą c y c h .
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WARSZTATY
M E C H A N I C Z N E : U rz 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 zy jn e . S p e c ja ln a
m a s z y n a do o s trz e n ia noży in tro lig ato rskich do
d łu g o ści 1.60 m.
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