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ZASZCZYTNE POWOŁANIE I WIELKI OBOWIĄZEK.
I do K orynt 3 w 9. „Jesteśm y pom ocnikam i B o ż y m i ".

W ybitny nasz w spółw yznaw ca fra n c u s k i R e n e P u a u x , zestaw iając W artykule „ D w a św iaty",
pom ieszczonym

We

wrześniowym

n u m erze

„Jed n o ty ”,

św iatopoglądy

katolicki z ew angelickim

,

a specjalnie ew a n gelick o -refo rm o w a n y m , u ją ł ten ostatni w lapidarny, a ję d r n y sposób słow am i
w ielkiego A postoła Chrystusow ego „Je s te ś m y pom ocnikam i B o ż y m i N i e m ożna lepiej i tra fn iej
streścić i ująć w k ^ k u słow ach w łaściw ego sensu i celu odczucia religijnego i je g o stosunku do
teraźniejszości, ja k i p rzy szło ści k a żd ego czło w iek a . Jeśli bowiem staniem y na p la tfo rm ie głębo k o
pojętego życia religijnego, jeśli z ech cem y ustosunkow ać się W sposób uczciw y, pow ażny i rzeczow y
do d ą ż e ń

,

potrzeb i celów prądów życia pow szedniego, to niewątpliwie bardzo szybko dojdziem y

,

do wniosku ż e religijność nasza, aby była żyw ą i tw órczą, musi m ieć ja k ą ś k onk r e tną fo r m ę
sw ego przejaw iania się, a jed n o cz eśn ie, ż e fo r m ą tą nie m oże być coś od no rm a ln ego rea ln ego
życia n iez a leżn ego , czy oderw anego, lecz z e ń Wzięte, z niem ściśle i całkow icie z esp o lo n e. D o p iero
taka religijność je s t i będzie czynnikiem , a naw et regulatorem życia, w ielkością, która dla siebie
w życiu

zaw sze

p o cz esn e,

a

naw et

zasadniczą nicią nietylko nauki

,

w ręcz

p rzo d u ją ce

zn a jd z ie

stanow isko

.

P ra w d a

ta jest

którą g ło s ił boski n a sz M istrz i Z baw iciel, ale i k a ż d eg o je g o

czy n u . Z w a lcz a ją c religijny fo rm a liz m fa ry z e u s z a narów ni z niedowiarstwem sa d u ceu sz a , w ysunął
On

hasło

czy n u , ja k o

je d y n e g o

człow ieka w s fe r z e religijnej.
kim je s t

nasz

bliźni;

in n ej sposobności
serca ,

dobrze

—

istotnie

rea ln eg o i w artościowego spraw dzianu po jęć i o dczuć

„ Idź i czyń p o d o b n ież ” , mówi Je z u s do zak o n o zn a w cy p y ta ją ceg o

„ tylko ten, kto czyni wolę O jca m ego W N ieb iesiech ”

—

.

twierdzi przy

oto z całym naciskiem w skazany c e l i p rz ez n a cz en ie religijności ludzkiego

i właściwie

p ojęty

.

A

praw dę

tę o p a rł Z baw iciel nasz na tern przek o n a n iu , ż e

człow iek, stw orzony na obraz i podobieństwo B o ż e , m a p rz e d sobą wielkie i z a sz cz y tn e za d a n ie

—

być

ma

pom ocnikiem

B o g a w p ra cy budow ania dobra i szczep ien ia go w szędzie,

on coś do zrobienia

•

Z a p rzy k ła d em

gdziekolw iek

M istrza poszli i uczniow ie je g o , silni i pew ni nie dlatego,

ż e u fa li w swe uzdolnienia, siły i m oce, lecz dlatego, ż e czuli się w p ra cy sw ej „ pom ocnikam i
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T ą sam ą praw dę wyniosła na światło d zienne wielka R e fo rm a c ja X V I w ieku, odkopując

ją W zn o ju i k l a w y m

n iera z

trudzie z pod p y łu i p rochu

tego fo rm a liz m u ,

który, ja k

ongiś

za czasów Je z u s a , u ch o d z ił za je d y n y i k °u iecz n y w yraz o dczucia religijnego. T y lk o dzięki
zrozum ieniu tej praw dy m ó g ł ew angelicyzm stw orzyć nową ep o k ę historji pow szechnej, p ch n ą ć życie
na

now e

tory,

stw orzyć

m ożności

olśniew ającego

społeczeństw a szw ajcarskie, h olenderskie,
nas W yrazem głęb o k iej życiow ej kultury.
i sens m a w naszych

w spółczesnych

wprost

rozw oju

sił

człow ieka,

stworzyć

skandynaw skie czy inne, które po dziś dzień są dla
J e ż e li więc w nas dzisiaj powstanie pytanie, ja k i cel

w arunkach

nasza

religja

,

to k<*żdy prawdziwy ew angelik

m oże i musi sobie odpow iedzieć słow em A p o s to ła : „ abym b y ł pom ocnikiem B o g a ” w budow aniu
ży cia co ra z lep szego , co ra z b ardziej i lepiej b ęd ą ceg o odbiciem B o ż e j, świętej woli
W ielki to

.

z a sz cz y t

m óc

pow iedzieć,

się

m ienić

że w naszem

pom ocnikiem

B oga;

wielka

życiu stworzyliśmy coś,

J e ś l i w nas jest to p o czu cie,

to m am y słu szn e

to radość i słu szn a

dum a

m óc uczciwie

co je s t wolą B o ż ą , aby pow stało,

prawo

być

z

tego

aby było.

dum nym i i tern się zaw sze

chlubić m ożem y. Jest to bowiem za słu żo n y tytuł ch rześcija n in a , tytuł ew angelika czy n u i ż y cia .
L ecz

pam iętając

na słow a

Z baw iciela

„k o m u

w iele dano,

od tego też wiele ż ą d a ć b ę d ą ”

—■

nie wolno mu ani na chwilę za p o m in a ć, że z tytułu z a sz cz y tn eg o pow ołania płynie odpowiednio

.

wielki obow iązek i trud W zm iennym i głębokim nurcie życia nic nie przychodzi darm o, a im
w iększy cel, im w iększe i szersze obejm uje on horyzonty, tern też większy zapas wysiłku i trudu
w łożyć Weń trzeba

.

Chrześcijanin-ewangelik, ja k o pomocnik B og a w-budowaniu coraz lepszego jutra w k Qźdej
dziedzinie życia, winien i musi być „miastem wysoko leżącem ”, dla każdego widocznem, ale
i mocno warownem, aby odeprzeć jakikolw iek a ta k z ^eJ przem ocy.
C ho dźm y

tedy

w

życiu

z

czo łem

podniesionem ,

ja k o

pow ołani

pom ocnicy

B oga,

ale

i z pokorą ducha, ja k o ci, k lórzy świadomi sw ego zadania i pom ni ogrom u obow iązku z je d n e j,
a

słabości

sw ej i nieudolności z d ru giej,

idą

na

z n o je i trudy z pokorną

O jca sw ego, aby p o m ó g ł i n a u cz y ł.

P rof.

K. S

modlitwą

do

B oga

x . L. Z.

e r i n i.

LIST

DO

FILIPJAN.

(dalszy ciąg)

DROGA ZBAWIONYCH.
List do Filipjan 2 12—16: „Przełóż umiłowani moi,
jakeście zawsze posłuszni byli nietyłko w przytom
ności mojej, ale teraz daleko więcej w nieobecności
mojej, z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie
swoje. Albowiem Bóg sprawuje w was i chęć i wyko
nanie według upodobania. Wszystko czyńcie bez szem
rania i powątpiewania, abyście byli bez nagany i szcze
rymi, dziećmi Bożemi nienaganionemi śród rodu złego
i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na
świecie, zachowując słowa życia ku chlubie mojej
w dzień Chrystusowy, że nie napróżno biegałem i nie
napróżno pracowałem.

W każdej religji zagadnienie zbawienia zaj
muje jeżeli nie naczelne, to jedno z pierwszych
miejsc w całości jej zagadnień, w niektórych zaś
zbawienie jest soczewką, skupiającą całe życie
religji. Do liczby religij, oznaczanych wspólnem
mianem: religje zbawienia, należy wespół z niewieloma innemi i chrześcijaństwo; lecz nawet
i one różnią się od siebie zależnie od pojmowa
nia istoty zbawienia. Cechą zasadniczą chrze
ścijaństwa jest znaczenie, jakie posiada Jezus

Chrystus w akcie zbawienia i procesie zbawia
nia; przez Niego zostało ono dokonane i dzięki
Niemu ludzkość została pojednana z Bogiem.
Apostoł Paweł był wybranem narzędziem w
ręku swego Pana, którego słowo głosił; przez
nie budził w słuchaczach poczucie grzechu
i pragnienie zerwania pęt, jakie na siebie przez
upadek swój nałożyli. Paweł wskazywał na
możność wyzwolenia i na jedyną drogę zbawie
nia, daną od Boga w Jezusie Chrystusie. Pod
uderzeniami słowa Bożego serca Filipjan skru
szały, w nich dokonał się przełom; zbawieni
przez Chrystusa oddali się swemu Panu na wła
sność, gotowi iść przez życie śladami swego
Zbawiciela.
Pod obecność apostoła stawiali Filipjanie
pierwsze kroki na drodze krzyżowej, znosząc
w pokorze prześladowania, jakich im nie szczę
dziło otoczenie. Na Pawle jako słudze czystego
słowa Bożego polegali, szukając zbawienia, jego
autorytetowi poddawali się chętnie w dążeniu
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do stwierdzenia swem życiem dokonanego w
ich sercach przełomu. Apostoł Paweł nie był dla
nich przewodnikiem mocą udzielonej mu przez
ludzi władzy, ani też siłą swej osobowości ludz
kiej. W ciężkiej walce życia, przetopiony przez
Boga na sługę sług Bożych, podbił ich serca
i pozostał ich pasterzem nawet i wtedy, gdy po
latach pracy ofiarnej stracił wolność a przeto
możność odwiedzania ich. Duchowy i moralny
autorytet pozwalał Pawłowi spodziewać się
szczerego posłuszeństwa i dlatego zwraca się
do Filipjąn z napomnieniem: z bojaźnią i drże
niem sprawujcie zbawienie swoje.
Słowa te oddawna dawały pochop do różnego
tłumaczenia ich treści; w nich upatrywano uza
sadnienie mniemania, jakoby zbawienie czło
wieka było sprawą i wynikiem dwóch czynni
ków: boskiego i ludzkiego, które współdziałają
w dziele zbawienia; więc nie tylko na łasce
Bożej może i winien polegać człowiek, tęsknią
cy za zbawieniem, lecz i na własnych siłach.
Dzieje Kościoła świadczą o tern, do jakich wy
ników prowadzi to zapatrywanie. Czy więc
istotnie Paweł zaleca swym czytelnikom współ
działanie człowieka z Bogiem w rzeczach zba
wienia? Czy przytoczone słowa rzeczywiście
potwierdzają to mniemanie rozpowszechnione?
Odpowiedź jest zależna od pojmowania wy
razu zbawienie; ono może być rozumiane jako
akt jednorazowy, dokonany przez Boga, udzie
lony człowiekowi w usprawiedliwieniu, lub jako
proces, zapoczątkowany przez Boga i urzeczy
wistniany przez człowieka. Zbawienie w zna
czeniu usprawiedliwienia jest wyłącznie aktem
łaski Bożej; lecz nowy stan grzesznika nawró
conego winien ujawnić się w postępowaniu,
w całym układzie życia. Ze wszystkich bowiem
stron czychają na człowieka, usprawiedliwione
go przez Boga, wrogowie, chętni do sprowa
dzenia go z drogi Chrystusowej na manowce
grzechu; ich moc nie napawałaby obawą, gdyby
nie znajdywali sprzymierzeńców we wnętrzu
ludzkiem; przemożnym tym siłom ulega często
człowiek, nie wolno się przeto dziwić ostrzeże
niu Pawła, aby sprawowano zbawienie z bo
jaźnią i drżeniem.

ROK V

Wszelkie jednak napomnienia okazałyby się
bezcelowe a wysiłki bezowocne, gdyby czło
wiek w dziele zbawienia polegał też i na wła
snej dobrej woli lub na swej mocy. W celu po
zbawienia nas jakiejkolwiek iluzji oświadcza
Paweł z całą stanowczością: ,,Bóg sprawuje w
was i chęć i wykonanie według upodobania“.
W stwierdzeniu tej prawdy znajduje się jedno
cześnie otucha dla człowieka, wpatrzonego w
swego Zbawiciela, Bóg mu bowiem nie pozwoli
upaść pod naporem wrogich sit ,,rodu złego
i przewrotnego“, lecz doda mocy, aby „świe
cił jak światło na świecie“ swem życiem i po
stępowaniem.
Nigdy Pan nie obiecywał swym uczniom, że
droga, po której zamierza ich prowadzić, będzie
szerokim wygodnym gościńcem, raczej ścieżyną
górską, na której pielgrzym utrudzony rani so
bie nogi o głazy ostre; niejeden gotów szemrać,
nawet złorzeczyć cierpieniom, na które został
wystawiony, i poczyna wątpić w ich celowość.
Czyż nie jest wygodniej i rozumniej zejść z wą
skiej niebezpiecznej ścieżki, którą ma kroczyć
dziecię Boże, i połączyć się z rozbawionym tłu
mem tych, którzy idą szeroką drogą świata bez
oglądania się na cel, na koniec? Bawmy się
chociażby po nas miał nastąpić potop — za tern
hasłem szła arystokracja francuska wieku XVIII
aż rzeki rewolucji spłynęły krwią; niepomni na
naukę przeszłości — szerokim gościńcem bez
myślnej uciechy nietylko szły lecz biegły war
stwy rządzące w dawnej Rosji do chwili, gdy
łuna pożaru rewolucyjnego zajaśniała nad bezkresnem imperjum rosyjskiem. Pozbawieni po
czucia odpowiedzialności za przyszłość a wpa
trzeni w korzyść lub uciechę dnia dzisiejszego
sieją bezmyślni przedstawiciele warstw posia
dających zgorszenie, nie chcą słyszeć pomruku
mas, zarażonych złym przykładem i przeto pra
gnących zająć miejsca przy biesiadnym stole ży
cia. „Bądźcie nienaganni i bez skazy“ ostrzega
apostoł Paweł, abyśmy się mogli ostać przed
majestatem Boga jako jego dzieci.
Dzień Chrystusowy, dzień obrachunku nie mi
nie nikogo; trzymajmy się więc mocno słowa
żywota, aby nie zapadł na nas wyrok śmierci.

T. G r u d a .

PRETENSJE I KOMPETENCJE.
Jedno z najpiękniejszych pojęć, przekazanych
nam przez starożytność łacińską, to r e s
p u b 1 i c a, czyli rzecz pospolita, jak u nas to
słowo przetłumaczono. Pojęcie rzeczy pospoli
tej jest wyrazem sprawy tak istotnej, jak życie
samo. Chodzi tu o sprawę wszystkich członków
wielkiej gromady republikańskiej: „w szczęściu
wszystkiego są wszystkich cele“. Ludzie są róż

ni, różnemi chodzą drogami, rozliczne mają
pragnienia, nie jednakowo wierzą i bardzo
rozmaicie wyobrażają sobie szczęście, a jednak
iworzą wspólnotę i całość, łączą się dokoła
rzeczy, która jest pospolitą, czyli wszystkim
wspólną. Gdyby wszyscy byli jednacy i podobni
do siebie, to organizacje państwowe byłyby
zgoła zbędne; organizowanie społeczeństw to
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harmonizowanie i zestrajanie żywiołów najróż
niejszych na podstawie tego, co wszystkich łą
czy. To, co jest wszystkim wspólne, od chleba
powszedniego aż do najwyższych potrzeb du
cha, to jest właśnie rzecz pospolita, res publica.
Ja k różne są potrzeby ciała, tak też różne są
potrzeby ducha. Nie gniewamy się na ludzi,
którzy dla takich czy innych względów nie ja
dają mięsa, unikają słodyczy i nie piją wina.
Przy tym samym stole zasiadają zgodnie zwo
lennicy mięsa i jarosze, miłośnicy wina i ab
stynenci, zdrowi, którym wolno jeść wszystko
i chorzy, zmuszeni do przestrzegania surowej
djety. Różnice bywają tu olbrzymie, ale przy
stole biesiadnym res publica zakłócana nie by
wa. Niesnaski i spory zaczynają się dopiero w
dziedzinie najwyższych potrzeb ducha. Ani
wiedza, ani sztuka, ani tembardziej religja, za
sługująca na swoje miano, nie roznamiętniają
nigdy, nie brutalizują i nie poniżają ducha: nie
snaski i spory wywołuje tylko polityka i to
wszystko, co zostaje wciągnięte w jej zakres,
a więc także religja, gdy polityk robi z niej na
rzędzie swego panowania.
Już nieraz oskarżano religję, że bywała ona
przyczyną krwawych zatargów i straszliwych
wojen. Czy zarzuty te są słuszne? Obok różnic,
jakie istnieją między religjami, trzeba wziąć
pod uwagę i to, co polityka robiła z religij naj
wznioślejszych. Nie możemy sobie wyobrazić
Jezusa Chrystusa na czele zbrojnych zastępów,
ostrzem miecza zdobywających władzę w świę
cie ducha. Chrystus jest zaprzeczeniem Sargonów, Aleksandrów Macedońskich i Cezarów.
Jego królestwo nie jest z tego świata, więc
sprawy ziemskie rozdwajać go wewnętrznie nie
mogą. Dlatego w sprawach wątpliwych ma w
niem panować wolność, w niewątpliwych zgod
ność, we wszystkim miłość.
Chrześcijaństwo pierwotne niczego tak gorą
co nie pragnęło, jak pozostać poza sferą poli
tyki: chciało służyć, a nie panować. Niestety,
zostało do polityki wciągnięte przez ludzi, któ
rzy do kościoła wdarli się z wielkiemi ambi
cjami panowania nad światem. Chrystus głosił
odrodzenie moralne i odrodzeni mieli tworzyć
tę nową społeczność, nową ziemię i nowe nie
bo, o których pisze Jan w swem Objawieniu.
Dawne słowo proroka odzywało się w kazaniu
Jezusa i jego apostołów tkliwiej, głębiej, ser
deczniej: ,,Daj mi, synu mój, serce swoje!“.
Władcy kościoła, politycy, nie chcieli prosić
o serce, nie zamierzali zdobywać świat miło
ścią: chcieli rozkazywać i panować. Celem ich
było zdobyć władzę nad światem, a potem,
pizy pomocy tej władzy nakazać wszystkim,
w co mają wierzyć i jak mają czcić Boga.
Myśl ta była tak prosta, jak jest biegunowo
przeciwna idei Chrystusowej. Pakty polityczne,
kompromisy, fałszerstwa dokumentów, organi
zacja kapłaństwa na wzór pogańskiego, wszyst
ko to razem z wielowiekowemi walkami mię
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dzy papiestwem a cesarstwem tworzy treść
dziejów świata aż do reformacji, w której isto
ta i treść ducha zwycięsko wypiera formalizm
i kazuistykę. Dawny przymus ustępuje nanowo
dobrej nieprzymuszonej woli, a przepis wład
ców zostaje przekreślony słowem apostoła
Pawła: .»Wszystkiego doświadczajcie, a co jest
dobrego, tego się trzymajcie!“. Wiecznie nowy
Duch - Odrodziciel świata uderza laską w su
chą skałę formalistycznej kazuistyki i ze skały
tej tryska niewyczerpane źródło wolności. ,,Co
jest dobrego, tego się trzymajcie!“. To znaczy:
Szukajcie dobra, a to, co za dobre w sumie
niach swych uznacie, niech się stanie treścią
życia waszego. Albo jeszcze lepiej: „Szukajcie
najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości
jego, a wszystko inne będzie wam przydane“.
W łonie chrześcijaństwa mamy dwa wielkie
i zasadniczo różne typy ludzi: jeden kładzie na
cisk na treści, drugi na formie. Dla jednego
świat jest czemś, co się tworzy, rozwija, do
skonali, co poznaje dobro i tego dobra się trzy
ma, dla drugiego świat jest sprawą skończoną
i załatwioną raz na zawsze, ma się znajdować
pod panowaniem papieża i ma podlegać jego
woli jako najwyższemu prawu. W tym właśnie
instytucjonalizmie i formalizmie miejsca na wol
ność niema, a wolność sumienia uważana jest
za jednę z największych herezyj. W kościele
ewangelickim linja rozwojowa prowadzi od
jednostki ku całości, w kościele katolickim
władza jest panią jednostki i to nietylko jed
nostki z dobrej woli przyłączającej się do ko
ścioła, ale każdego chrześcijanina, bo papież
uważa, że „każdy ochrzczony należy do niego“.
Jaki wpływ taka postawa polityczna ma na
losy społeczeństw katolickich, o tern pouczają
nas dzieje Hiszpanji, Włoch, Brazylji, kato
lickich republik środkowo-amerykańskich, gdzie
wojny domowe, przewroty i rewolucje są
zjawiskiem stałem. Jak fatalnie polityka ko
ścielna oddziałała na nasze własne dzieje
w wieku siedemnastym i osiemnastym, o tem
wiemy wszyscy: społeczeństwo było prawo
wierne i pobożne, a zarazem tonęło w rozpu
ście i ciemnocie. Od zarania dziejów kapłań
stwo rzymskie dbało o wysokie przywileje i do
statki stanowe, a tem dało przykład do naśla
dowania szlachcie. Każdy dbał o swoje mteresa prywatne i stanowe, nikt nie pamiętał
o sprawach powszechnych, o dobru Rzeczypo
spolitej. W czasach niewoli kler, który tak wy
datnie przyczynił się do upadku Polski, stanął
na gruncie interesów państw zaborczych i po
stulatów własnych nie wysuwał. Dzisiaj, gdy po
mimo jego trójlojalności, a nawet wbrew woli
wysokich sfer watykańskich, Polska odzyskała
byt niepodległy, kler rzymski znowuż, jak w
Polsce przedrozbiorowej, wyciąga rękę po wła
dzę nad państwem, do którego odbudowy nie
tylko że ręki nie przyłożył, ale się jej aż nazbyt
często przeciwstawiał biernie i czynnie.
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Gdy się z obowiązku dziennikarskiego prze
gląda najróżniejsze publikacje, to ze zdumieniem
stwierdza się, że kler rzymski stoi na tym sa
mym gruncie politycznym, na którym postawio
ny został przez Grzegorza VII, Innocentego III,
Bonifacego VIII, chociaż świat zmienił się do
niepoznania i chociaż między teokracją a demo
kracją leżą długie wieki naturalnego rozwoju.
W Polsce mieszka kilkanaście miljonów obywa
teli, którzy albo należą do wyznań od papieża
niezależnych, albo też, aczkolwiek formalnie
są katolikami, z katolicyzmem nie mają nic
wspólnego. Pojęcie rzeczy pospolitej, czyli
sprawy powszechnej, wymaga rzetelnego i uczci
wego uwzględnienia interesów wszystkich oby
wateli, czy nimi będą ewangelicy, czy prawo
sławni, czy żydzi, czy też liczne rzesze tych,
którzy trzymają się zdała od wszelkich organizacyj wyznaniowych. Kto chce być katolikiem,
niech będzie katolikiem, kto pragnie być maso
nem, niech ma wolność rozporządzania własnem
sumieniem według woli swojej i na własną odpo
wiedzialność. Taka jest postawa wszystkich
wyznań ewangelickich i takie też zasady obo
wiązują we wszystkich państwach cywilizowa
nych, prócz Hiszpanji, która dzięki konserwa
tyzmowi katolickiemu znajduje się w przede
dniu głębokich przeobrażeń, które będą zarazem
likwidacją dotychczasowej supremacji kleru.
Tragedją Polski stało się to, że żyjąc w Euro
pie, żyła zbyt długo niejako poza Europą, nie
chcąc dostrzegać tych przeobrażeń, jakie się
w niej dokonywały. Ta pozadziejowość wieku
siedemnastego i osiemnastego zgubiła Polskę.
Trwała ona zbyt długo, nie chciała dostrzegać,
że w sąsiedztwie powstają i krzepną silne monarchje samowładcze, a gdy przyszło przebu
dzenie, nie starczyło czasu i sił na potrzebne
przeobrażenia wewnętrzne. Jest to tragicznym
paradoksem dziejów polskich, że ci sami ludzie,
którzy jak piekła bali się silnej władzy w kraju
własnym, szli bezwolnie pod panowanie despo
tyzmu obcego i jeszcze na intencję przemian
odprawiali uroczyste nabożeństwa. Wielu z po
śród nich, jak Katarzyna z Potockich Kossa
kowska, nie mogło się doczekać rozbiorów.
W taką samą pozadziejowość usiłuje kler
rzymski zepchnąć Polskę współczesną. W bro
szurach, artykułach dziennikarskich, w przemó
wieniach publicznych domaga się on bezustan
nie, aby konstytucja była katolicka, aby w szko
le panował duch katolicki, aby ustawodawstwo
małżeńskie było katolickie itd. Propagandzie
takiej służą m. i. broszury ,,Bibljoteki Prądu",
wydawanej w Lublinie w cieniu uniwersytetu
katolickiego, orędzia episkopatu rzymskiego,
artykuły pism klerykalnych. Możnaby nic nie
mieć przeciwko rozmachowi pewnej idei, ale
klerykalnym pisarzom nie o ideę chodzi, lecz
o realne panowanie w państwie i nad państwem.
Gdy się im mówi, że owszem, niech ich idea
sięga po władzę nad całym światem, niech się
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ściera z innemi ideami i niech zagarnia tyle, ile
jej ramię zagarnąć zdoła, odpowiadają nie jak
przedstawiciele idei, ale jak przedstawiciele
władzy: To ma być uchwalone, to ma być na
kazane, tamto przepisane. Jeszcze w połowie
zeszłego wieku, jak to stwierdza Hipolit Taine,
w państwie kościelnem władze nie uwzględniały
żadnych istotnych potrzeb żywego człowieka,
ale wszystko załatwiały przez żandarmów i po
licjantów. Władzą był proboszcz i on też wy
syłał do obywatela, a raczej poddanego, żandar
ma ,aby sprawdził, czy poddany ma kartkę spowiedziową, chociaż sam wiedział doskonale, iż
istnieją handlarze spowiadający się zawodowo
i swoje kartki spowiedziowe sprzedający ama
torom po dwa paole.
Nie żaden wywrotowiec, ale poważny i szla
chetny Mickiewicz, powiedział, że kler nie robi
sam nic, lecz wszystkiego domaga się od innych.
,,Księża i prałaci, wy oczekujecie zbawienia
tylko od złota, od kanonu i protokułów, a tych
środków, których nie posiadacie, domagacie się
od władzy ziemskiej; wy, którzy powinniście
podźwignąć i zbawić ziemię, domagacie się od
ziemi, żeby ona was podźwignęła i zbawiła. Nie
mówcie, że ludy was opuszczają; to wy je opu
ściliście; one was szukają na posterunku waszym
i tam was nie znajdują"... — ,,Z tej nierucho
mości uczynił właśnie zasadę ten z papieży,
który najmniej zdawał się bvć wrogiem reform.
Rzecz widoczna, że Pius IX jest zdecydowany
poświęcić wszystko dla zachowania w dawnym
stanie tego, co on nazywa kościołem, t. j. perso
nelu, posiadłości i przywilejów duchowieństwa".
Tu został zwięźle i mocno wyrażony stosunek
pretensyj do kompetencyj kleru. Kościół to
personel, przywileje i posiadłości. Obowiązki
spoczywają wyłącznie na władzy świeckiej, na
jej administracji i policji. Gdy w ,,Kurierze W ar
szawskim" Nr. 288 z dnia 20/X hałaśliwy pisarz
klerykalny krytykuje projekt prawa małżeńskie
go i wykłada obszernie teorię sakramentu kato
lickiego, domagając się jednocześnie, aby się
państwo stosowało do formuł kanonicznych, to
chciałoby się pójść do niego i uspokoić go, że
katolik z możności rozwodu nie skorzysta i że
małżeństwo uważać będzie za sakrament. Jeśli
zaś rozwiedzie się jednak, to poprostu przesta
nie być katolikiem. Przepis policyjny może na
nim wymusić pozory, nie wymusi ducha. A chy
ba o ducha jedynie chodzi. To bezustanne doma
ganie się od państwa usług policyjnych świad
czy o tern, że pretensje są równie wielkie jak
niekompetencje. Podczas gdy kościoły ewange
lickie dążą naogół do oddzielenia od państwa,
kościół katolicki po rozłące z państwem, czyli
po otrzymaniu zupełnej wolności, traci grunt
pod nogami, jak to widzimy na przykładzie
Francji. Skutkiem oddzielenia kościoła od pań
stwa kościół ewangelicko-reformowany we
Francji rozwinął się wspaniale i spotężniał,
podczas gdy kościołowi rzymskiemu brak dzisiaj
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10,000 księży, w niektórych miejscowościach
msza odprawiana bywa co dwa trzy tygodnie,
a na 40 miljonów ludności ,,katolickiej“, zaled
wie 4 miljony „praktykuje“ i to prawie wyłącz
nie kobiety.
A jednak ta bezsilność kleru pozostawionego
samemu sobie w niczem nie zmniejsza bezprzy
kładnej pychy. Jako dodatek do „Głosu eucha
rystycznego“ wyszła broszurka „Adoracja ku
czci N. Serca P. Jezusa“. Je st ona jeszcze jed
nym dowodem, że „adoracja ku czci N. Serca
P. Jezusa“ już dawno stała się adoracją kleru
i to w postaci wprost niepodobnej do wiary.
W broszurce tej czytamy m. i.:
„Kapłan — drugi Chrystus“. — Autor rozwo
dzi się nad kultem eucharystji, a potem pisze
dosłownie: „Ale po niej (mianowicie euchary
stji) cóż większego, cóż godniejszego podziwu,
cóż bardziej bożego dla oka wiary, niż kapłan,
który ją poświęca, przechowywa, rozdaje du
szom? Wszystko, co świat ma wzniosłego i świę
tego, dzieje się za jego posługą: on jest współ
pracownikiem Boga, szafarzem łask Jego, dru
gim Chrystusem!... A skoro kapłan jest drugim
Chrystusem, to on także jest przedmiotem
najwyższego upodobania bożego. I tak każdego
dnia, w którym staje przed ołtarzem, by spra
wował najświętszą ofiarę, dla której przedewszystkiem otrzymał święcenia kapłańskie, jego
osobistość znika, a Ojciec niebieski, widząc
w nim swego Chrystusa, ogarnia go, podobnie
jak Syna swego, miłością. Krucha a wszech
mocna hostja jest racją istnienia wszechrzeczy
na ziemi, a ponieważ kapłan ją konsekruje, tern
samem staje się tak potrzebny Bogu, jak po

R

om uald

B

a l a w e l d e r

Nr 10

trzebny jest światu. Władzą swoją kapłan
uczestniczy we wszechmocy Boga samego, bo
codziennie przy ołtarzu w sposób mistyczny
rodzi Bożego Syna“.... — „Z tysiąca głosów
skierowanych ku niebu, Bóg wyróżnia i odszczególnia głos jeden, jedyny który Mu jest
miły, jedyny, który wywiera wpływ wszechpo
tężny na Jego serce, bo jest to głos kapłana
Jego“. — „Kapłan jest drugim Chrystusem...
On tylko sprowadza Boga z nieba na ziemię... —
Gdybym jednocześnie ujrzał kapłana i anioła,
pokłoniłbym się najprzód kapłanowi, a potem
aniołowi, bo anioł jest przyjacielem Boga,
kapłan zaś jego zastępcą“. Itd.
I styl i pycha takich wypracowań świadczą
o niziutkim poziomie umysłowym i moralnym.
Kult eucharystji staje się tu pretekstem do bez
przykładnego sanjouwielbienia. W kościele,
który sławi pokorę, wybuchy takiej nieposkro
mionej pychy świadczą o zamęcie w pojęciach
moralnych. Pycha zaślepia. „Ślepi są wodzowie
ślepych, a ślepy jeśliby ślepego prowadził, obadwa w dół wpadną“ (Mat. 15, 14). Dzieje nasze
potwierdzają to ostrzeżenie Chrystusowe. Do
świadczenia przeszłości naszej są tragiczne i bo
lesne: jeśli powtórzą się przyczyny, powtórzą
się nieuniknienie i skutki. Świat idzie naprzód,
klerykalizm spycha nasz naród w bezdziejowość.
Obowiązki każdego polskiego ewangelika są
wielkie. Ci, którzy światło swego poznania cho
wają pod korcem egoizmu, biorą na siebie
wielką odpowiedzialność wobec Polski. Z tych
kilku przykładów widać jasno, co każdy z nas
czynić winien, aby się rozproszyły mroki,
gęstnące nad Polską. Tutaj spoczywa nasz wy
soki przywilej służenia ojczyźnie.

.

PODSTAWY HISTORYCZNE „POPIOŁÓW” ŻEROMSKIEGO
I „KOŃCA EPOPEI” TETMAJERA.
Nieraz zadawałem sobie pytanie: jak też to
się „robi“ czy też „tworzy“ powieść historycz
ną? W jaki sposób nakłada pisarz na szkielet
martwy dokumentów historycznych doskonałe,
soczyste mięso, przeplecione bujną tkaniną żył,
w których kipi krew, ujęte w pyszne kształty?
I — co najważniejsza — jak umie tchnąć w taki
posąg wielką duszę, z którą się gada, która
zachwyca, czaruje, gra na wyobraźni?
A może powieściopisarz blaguje poprostu, że
powieść jego jest „historyczna“? Może ma ona
tyle wspólnego z prawdą historyczną, co bajka
z rzeczywistością?
A może?

Postanowiłem nareszcie zagadkę wyświetlić.
A, że „Popioły“ z pośród powieści historycznych
zaimponowały mi najbardziej, postanowiłem
z nimi się rozprawić
Zapukałem tedy razu pewnego do olbrzymie
go pałacu sędziwej — jak przypuszczałem —
Historji. Otworzył drzwi jakiś stary człek. Wy
glądał na uczonego.
— Czem mogę służyć? — zapytał uprzejmie.
— W sprawie Żeromskiego.
— Tamtędy — mruknął niechętnie. — A wogóle nie wiem, poco nasza pani wpuszcza do
swego pałacu lekkcduchy literackie.
Podbiegł do mnie młodzieniec zgrabny, ele
gancko ubrany.
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— W sprawie Żeromskiego? Proszę uprzej
mie za mną.
Wyszedłem po marmurowych schodach na
najwyższe piętro.
— Tutaj.
Znalazłem się w wytwornie umeblowanym
salonie. Powitała mnie wdzięcznym uśmiechem
piękna, młoda pani. Stanąłem zdumiony.
— Czy pani — Historja?
— Dziwna rzecz. Każdy wita mnie temsamem
pytaniem, takiem samem zdumionem spojrze
niem. Wyobrażacie sobie, że jestem sędziwą,
arcypoważną matroną? Wyobrażacie sobie, że
mieszkanie moje jest stosem rupieci pseudouczonych, że pełnię rolę właścicielki antykwarni? A ja, jak pan widzi...
— Jest pani czarującą kobietą. Zdumienie
ogarnia, gdy się pomyśli, że przecież tyle ty
sięcy lat...
— Sobie liczę? — przerwała. — To jest moja
siła i mój wdzięk. Wy odmładzacie się przez
śmierć. Ja nie mogę sobie na tę słabość po
zwolić. Toteż wypijam eliksir młodości z dusz
najmocniejszych. Z dusz tych, co są wielcy i pro
wadzą. Z dusz tych, co tworzą i młodzi są,
choćby ich ciało starczy wiek skazał na rozsy
panie.
— Jestem oczarowany. Zdawało mi się, że
piękność i kobiecość nie chodzą w parze z mą
drością i wielkością.
— A za to mądrość mieszkać musi pod starą
i łysą czaszką? I ja, „mistrzyni życia“ i „matka
mądrości“ powinnam być sędziwą staruszką,
sztywną matroną? Cobym wtedy stworzyła?
Przecież ja zbieram czyny ludzkości nie na to,
ażeby kiedyś urządzić świetny pogrzeb prze
szłości, ale aby dawać moc coraz większą, mą
drość i ważność dla wysiłków przyszłości. To
moja rola. Nie mieszajcie mnie z rzemieślnikami
historji, którzy cegły i stopnie do najniższych
piętr mojego pałacu budują...
’— Istotnie historycy — zacząłem, chcąc po
pisać się tanią wzgardą...
— Są potrzebni. Tylko nie mieszajcie mnie
z nimi. Jak nie pomieszacie murarza, co kościół
buduje, z Bogiem, który w nim mieszka. Ale do
rzeczy. Pan z prośbą przyszedł?
— Tak jest. Chciałbym zbadać podstawy
historyczne...
Oczy pięknej pani pociemniały, wzniosły
blask przygasł.
— Podstawy historyczne? A więc dłubanina
literacka? Sądziłam, że coś twórczego. No —
nic. Niech pan zejdzie na dół, do archiwum.
Tam znajdzie pan materjały potrzebne.
Historja stała się zimna i sztywna. Uczułem
się nagle bardzo malutki wobec niej, jeden z stu
tysięcznej rzeszy murarzy jej pałacu.
— Wybacz dostojna — ukłoniłem się, zbie
rając się do wyjścia.
— Gdy będziesz miał siły i ochotę do omó
wienia rzeczy ważnych i twórczych, przyjdź do
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mnie. Zaznajomię cię z ciekawymi ludźmi. Tutaj
inaczej się gada, niż tam na dole.
Schodziłem smutny. Im niżej, tern gęściejszy
mrok. Ile tam słońca było, pogody i jakiejś
tężyzny życia. Tam, na górze. Ale tam trzeba
przyjść z czemś wielkiem. Wlazłem w labirynt
kurytarzy i sal ponurych. Z boków stały szpa
lery szaf, wypełnionych potworną ilością ksiąg,
zwojów pergaminowych, papierów. Przypomi
nało to uderzająco katakumby; tylko, że zamiast
szczątków myśli ludzkich, zagrzebanych w archi
wach, leżały w grobach masowych resztki ludz
kich kości. Wiele z tych kości wyniesiono do
kościołów, czcią świętości otoczono i zamknięto
w złote szkatułki. Wiele starych rękopisów
w kosztowne pergaminy oprawiono i postawiono
obok nich straż honorową. Tylko, że w kościach
nikt nie grzebie, gdy nad niemi czarny napis
widnieje „śmierć“. A w starych papierach?
Przecież i- ja przyszedłem, aby w nich prawdy
życia szukać dla „Popiołów“. „Wieczny“ zaiste
jest owoc myśli ludzkiej.
Refleksje o wieczności i śmierci przerwał
jakiś szmer. Z mroku wyłoniła się postać zna
nego mi już starca.
— Co pan tutaj robi? — Ah, to pan — ucie
szył się starowina historyczny.
— Niestety — burknąłem. — Do tej trupiarni
przysłała mnie Historja.
— Trupiarni? — No, no. Tak mówi każdy
laik. Wkrótce przekonasz się pan, że u nas
krynica wiedzy rzetelnej.
Spojrzał na mnie badawczo, jak pies kaprawy
z starości na nieznanego przybysza.
— Wygląda pan na porządnego, pracowitego
człowieka. Zrobimy z pana dobrego historyka.
Uśmiechnąłem się w duszy.
Widocznie
historyk niekoniecznie musi być dobrym psycho
logiem.
— Ale czem mogę służyć?
— Chciałbym badać podstawy historyczne
„Popiołów“.
— Doskonale. Świetnie. Wybornie. Niech pan
obrabia, panie kochany, niech pan krytykuje,
ćwiartuje, miażdży dzieła blagierów litera
ckich — zapalił się staruszek archiwalny.
To mówiąc i dużo innych rzeczy mądrych,
począł z niespodziewaną energją opróżniać półki
szaf i znosić do mojej dyspozycji dziesiątki
i setki starych gazet, ksiąg, szpargałów.
— Tfu — odsapnął, otoczywszy mnie górami
papierów cuchnących. — To pański pokarm.
Chciałem drapnąć, korzystając z szczeliny,
zostawionej między stosami książek. Ale sta
ruszek, widząc moją przerażoną minę, ciągnął
dalej z entuzjazmem w zagasłych oczach.
— Nie wie pan, co z tern uczynić? Trzeba
będzie te papiery przetrawić.
— Przetrawić?
— Aha. Właśnie. Nauczą pana tej sztuki
profesorowie. Sławy historyczne. Proszę, niech
pan łaskawie uda się za mną do następnej sali.
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Uderzył mnie w nos zapach prosektorjum, gdy
przekroczyłem próg obiecanej szkoły. Ale, gdym
się lepiej rozejrzał, skonstatowałem, że sala
przypomina raczej miejsce średniowiecznych
tortur. Na podwyższeniu, w głębinach antycz
nych foteli tkwili uczeni. Blade twarze, wyssa
ne z kolorów radości życia, surowe, uzbrojone
w groźne okulary zwrócone były w jedną stronę.
Tam to siedziała gromadka młodych nieszczę
śliwców, poddana torturze wykładów historycz
nych. W młode głowy, rwące się do życia, do
słońca, do zapałów, wbijano zardzewiałe gwoź
dzie dat, faktów, definicyj. Kilkunastu katów
waliło z boków raz po raz batogami. Udało mi
się usłyszeć kilka ich nazwisk: Paleografja, Dy
plomatyka, Chronologja, Archeologja...
Ofary tortur były dziwnie bierne i apatyczne.
Odkryłem nawet blady uśmiech radości na twa
rzy jednego z męczenników, gdy w nagrodę za
cierpienia otrzymał palmę męczeńską, na której
zamiast złota czy też łakoci wisiała wstążeczka
z atramentowym napisem ,,doktór filozofji#‘.
Biedaczysko opuszczał salę, chwiejąc się na
nogach, ale dzierżąc drżącą ręką wysoko i tkli
wie swoją rózgę doktorską.
Ten ostatni fakt wzruszył mnie. Musi być
w tych nowożytnych męczennikach jakaś siła,
której ja nie dostrzegam, a dla której ponoszą
oni tak chętnie ofiary. Cóż to być może za siła?
Chyba miłość dla Historji. Służba dla tej pięknej
i mądrej pani.
Historjo! Morituri te salutant! I ja ciebie
kocham!
Zapisałem się do szkoły tortur historycznych.
Mijały dnie, tygodnie, miesiące, lata.
Przestało nęcić słońce, uśmiech uciekł gdzieś
z twarzy. O tern, że wiosna następuje po zimie
mówił jeno kalendarz. Głowa napęczniała jak
Zeppelin i pod błękitnem niebem dnia dzisiej
szego urządzała mi wzloty nad oceanem
czarnym przeszłości, nad morzem śmierci. Bło
gosławiłem tych, którzy nic po sobie nie zosta
wili. Zato na plecach przyczepiono mi tabliczkę
z dyplomem historyka. Zdobyłem prawo do
„naukowych“ studjów!
Wypuszczony z sali tortur po 4 niezmiernie
długich latach, postanowiłem udać się do Hi
storji. — Wyznam Je j moją miłość. Powiem, że
dla Niej, pięknej, wielkiej i mądrej pracowałem
w podziemiach Je j pałacu, w kopalni trupów.
Udało mi się prześlizgnąć między stosami
papierów, które poczciwy staruszek ongi dla
moich ,,Popiołów“ przygotował; już, już zbli
żałem się do drzwi wyjściowych, gdy ktoś po
ciągnął za poły mojego absolwenckiego surduta.
— Tutaj, tutaj, szanowny panie, — materjał
dla pańskich studjów.
— Eh, rezygnuję z tych rupieci.
— A więc poco pan tu wlazł?
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— Zakochałem się w Historji. W tej pięknej,
mądrej i młodej, co króluje tam, na górze. Do
Niej pragnę iść.
— Dla Niej musi pan wykonać pracę, której
się pan podjął. W tym pałacu niema miejsca na
tanią miłość, na próżniactwo i blagę.
— Ależ ja byłem już tam, na górze.
— Chęć pracy tam pana zawiodła. Ale nie
czas na dyskusje. Proszę, tędy jest wyjście na
ulicę.
Wyraz stanowczości i siły szedł z twarzy ar
chiwalnego dozorcy.
— Zostanę — rzekłem krótko.
Zaczęła się długa i nużąca praca. Mózgiem
wżerałem się w drukowane litery, gdy serce
parło i rwało ku górze. Przetrawiłem setki
starych księg i gazet, które były nowością dla
tych, co od stu lat leżą w grobie. A do jakich
doszedłem rezultatów w tym arcy-nudnym
okresie mojej pracy, zaraz wam opowiem. Nie
chaj pociechą mi będzie, że nie sam będę się
nudził.
I.
,,Z Krakowa dn. 21 stycz. (1796) Cyrkularz
do Obyw. Duchownych i Świeckich wojew. Kra
kowskiego i pow. Wiślickiego i Chęcińskiego.
Najpierwszem jest staraniem Rządu Cywilnego
po wstąpieniu wojsk J. K. C. M. w kraj tutejszy
uwiadomić wszystkich w ogólności Obywateli,
nie chcąc ich zaciągać w dług podatków skar
bowi publicznemu należących, ażeby te podług
praktykowanego zwyczaju do Exaktorów wno
sili i opłacali. A ponieważ rata teraźniejsza
styczniowa ofiary dziesiątego i dwudziestego
grosza r. zaczętego 1796 jest terminem niechyb
nym oddawania do skarbu, przeto obwieszcza
się wszystkich dóbr duch. i ziemsk. obywatelom,
by po dojściu nin. cyrkularza z wojew. Krak.
z powiatami exaktora Krak. Ur. Toporkiewicza
w Krakowie, zaś z powiatu Wiślickiego i Chę
cińskiego do exaktora Chęcińskiego Ur. Cza
plickiego w mieście Chęcinach bez najmniejszej
zwłoki oddawali i opłacali, składając każdy
ostatni kwit w ręce exaktora z tegoż podatku
z każdej wsi dóbr lub kluczów wojskiem J. K.
C. M. zajętych. Nin. cyrkularz aby doszedł
każdego obyw. wiadomości rząd J. K. C. M.
chce mieć publikowany po miastach, miastecz
kach z ambon przez plebanów po parafjach...
Kraków 15 stcz. 796 br. Foullon“ (,,Gazeta
Krakowska“ 1796 r., poniedz. 25 stycz.).
Nie pleban, a sam komisarz Hibl przybywa
w „Popiołach“ z polecenia b. v. Lipowskiego
do Nardzewskiego; właściciela Wyrw i podaje
do wiadomości powyższe zarządzenie rządu
austrjackiego. Mówi jeszcze i inne rzeczy, któ
rych opisy znajdujemy w różnych numerach
„Gazety Krakowskiej“ (z 10 śrp., 21 śrp.),
a z których niektóre cytuje Żeromski dosłownie
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(„Gaz. Krak.“ z 17 śrp.): W wieczór było
całe miasto illuminowane; potym dał X.
wielki bal w Sukiennicach, gdzie się aż
do g. 5 z rana na dz. 18 bawiono. Zjazd
był tak wielki z obydwóch Galicyj, iż Sukien
nice nie mogły wszystkich gości objąć i blisko
6000 ludzi w nich się bawiło. Przy stole były
spełniane przy odgłosie armat zdrowia J. C. M.“
Takto bawili się sami mieszkańcy Krakowa na
uroczystości składania hołdu ks. Auerspergowi
po zaprowadzeniu rządów austrjackich w Ga
licji. Na wsi, po dworach szlacheckich, nie było
także zbytniej żałoby po upadku Polski. Żerom
ski nie myśli też apoteozować społeczeństwo
polskie. Dziedzic Nardzewski więcej rozmiło
wany w polowaniu, niż w Polsce. A że przeciwi
się rozporządzeniom, przeniesionym przez ko
misarza i pozwala sobie na figle? Zdarzało się
to, ale niekoniecznie z pobudek patrjotycznych.
„Szlachta trochę pychy mając, różne figle
Niemcom płatała, co się zwykle umarzało“ —
stwierdza Karpiński („Pamiętniki“).
Bawi się szlachta, używa. Tak, jako dawniej
bywało. Jakgdyby nie dokonała się świeżo jedna
z najstraszniejszych tragedyj w dziejach ludz
kości: tragedja rozdarcia i ujarzmienia żywego
narodu. Jakgdyby na szerokim świecie nie goto
wały się wielkie przełomy. Czyta się miło,
a smutek rozdziera serce. A więc wir ochoty,
radości nieokiełzanej, melodja śpiewów: kulig,
„— Krzyk, wrzawa, śpiewy, odgłosy muzyki na
dętych instrumentach, trzask biczów, eleganciki
muszą tańczyć na śniegu kozaka. Kilka dni
kulig sprawiał spustoszenia w domu“ — opo
wiada krótko Koźmian („Pamiętniki“ t. I 125 —
8), co Żeromski tak barwnie rozwija.
Jest i poważna praca — a jakże. Kształci się
nowe pokolenie Polaków. Tych, co to mają pra
cować dla Polski ujarzmionej. — Ja k wygląda
ta „twórcza“ praca? Najważniejsza rzecz — ku
cie łacińskiej gramatyki, zajmowanie się staro
żytnościami. Nic dziwnego, że w takiej atmo
sferze bujniejsze natury ulegały wykolejeniu.
Zdarzyło się to i Rafałowi, który w ponurem
więzieniu szkolnem podnosi bunt i zostaje wy
rzucony z gimnazjum. (Zdarzyło się to zresztą
niejednemu w owych czasach — czytaj pamię
tniki). Nie wystarczy mu i ciasny dwór szla
checki, spokojny żywot hreczkosieja. Docho
dzące odgłosy pierwszych oszałamiających czy
nów Napoleona padają jak promienie słońca
przez kraty więzienne. Płonące serce rwie się
do walki na arenie szerokiej świata. A tymcza
sem rzuca się na awantury miłosne, żar gasić
usiłuje w użyciu zmysłowem.
Po pierwszem wyszumieniu się trafia Rafał —
(zwyczajem ówczesnym młodzieńców szlache
ckich) na dwór ks. Gintułta. — Brawo! Czu
jemy, że Żeroijiski wyciągnął Rafała z zaścianka
szlacheckiego, aby nam coś o stosunkach
w innych ośrodkach Polski opowiedzieć. Istot
nie opisuje, nie szczędząc prawdy. Nie mógł
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wytrzymać, aby przy okazji nie podać miłego
obrazka egzekucji, dokonanej na wysłużonym
żołnierzu, chłopie Michciku. Trudno brać za
złe Rafałowi, że nie roni łez nad skrzywdzonym
nieszczęśliwcem. W krwi szlacheckiej nosił po
gardę dla chłopa, obojętność dla jego doli.
„Szlachta znęcała się nad chłopstwem. Szlach
cic znęca się nad chłopem — żołnierzem“
(Kierzkowski „Pamiętniki“ str. 4 — 6).
Z wsi polskiej, z dworów szlacheckich wydo
stajemy się do miast. Kraków się bawi (p. L.
de Lavaux i i.), Warszawa „Pruska“ szaleje.
Żeromski nic nie przesadził.
Wielu pamiętnikarzy rozwodzi się szeroko
nad rozpustnem życiem młodzieży w ówczesnej
Warszawie, która pod względem demoralizacji
stała się drugim Berlinem. Mówi o tern i objeż
dżający Polskę Schultz („Polska w r. 1793“)
mówią i inni. Dwa jednak dzieła przedewszystkiem wyzyskał Żeromski do swego opisu: J ó 
zefa hr. Krasińskiego „Pamiętniki 1790 — 831
(wyd. 1877) i Falkowskiego „Obrazy z życia kil
ku ostatnich pokoleń w Polsce“ t. 5 (wyd. 1877).
Posłuchajmy i porównajmy.
„Niektórzy wytłukiwali szyby po szynkowniach w nocy i rozganiali szyldwachy pruskie
z posterunków. Wykradali córki rodzicom, po
jedynki zawsze pod historyczną szopą w Ła
zienkach. To rozprzężenie podniecał teatr fran
cuski. Sapiechowie założyli teatr narodowy
polski. Młodzież tu chodziła burdy wyprawiać,
gra o grube stawki w karty; w klubie zapijają
się, mówiąc żarty, obrażające uszy i t. p.“ (Kra
siński str. 39 — '42), A. Falkowski (t. I 88 — 89):
„Warszawa przewodniczyła ogólnej wesołości...
Były i huczne kasyna publiczne, na których
spotykały się wszystkie klasy społeczne: ma
gnaci, szlachta z prowincji, mieszczaństwo, na
wet Prusacy. Młodzież nie przestawała na salo
nowych zabawach. Po balach, amatorskich
przedstawieniach teatralnych i obrazach żyją
cych lub grach umysłowych... gromadziła się od
dzielnie, ażeby grać w karty, pić do upadłego
i po pijanemu burdy wyprawiać w nocy — na
ulicach napadać na spokojnych przechodniów,
na policjantów, na patrole pruskie, tłuc szyby
w oknach, zdzierać szyldy sklepowe. A przy
wódcy tych band byli potomkowie hetmanów,
wojewodów i t. p., skazani na próżniactwo przy
wielkich dostatkach. Sprzedawali fortuny. Ci
panicze dosługiwali się potem wysokich stopni
wojskowych... — (w „Popiołach“ Jarzymski hu
laka, w 1807 r. został odrazu kapitanem). —
Chcieli uchodzić za francuzów“... Żeromski nie
ominął żadnego z powyżej przytoczonych fak
tów, aby dać wierny obraz stosunków w ówcz.
Warszawie.
Nie chciał ominąć i opisu dziwnych obrzędów
massońskich. A, że sprawa jest interesująca
i dziś chętnie się o niej mówi, zajmiemy się nią
trochę obszerniej. Będzie to i ważne dla pozna
nia techniki czerpania przez Żeromskiego wia-
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znak i donosi o determinacji i oświadczeniu
Światowego. Najprzew. po przetrzymanej chwili
mówi: ,,Bracie! Obrządków Mistrzu! powracaj
do Światowego, spytaj go się czyli się dobrze
sam z sobą naradził i czy się sądzi' sposobnym
do zachowania 7 obowiązków naszych. Do
świadcz tego, i postaw go w takowym stanie,
aby móg być w Li ' • pokazanym“. Brat Obrz.
Mistrz powraca tym samym obrządkiem do
Światowego, dla dopełnienia nowo odebranych
rozkazów i mówi“ :
— Pyta go, czy trwa — i wykłada znaczenie,
ważność i t. p. 7 obowiązków, z czego Rafał
nic prawie nie zapamiętał.
,,Potem rozbierają Światowego (lewa pierś
i lewa noga po kolano obnażone) i zawiązują
mu oczy, poczem mówi“ :
— Ale Rafał nie zwraca uwagi na to, co mó
wią dalej o cnotach, zajęty tern przedewszystkiem, co bezpośrednio fizycznie odczuwa: ka
pelusz, szpadę i wszelkie kruszce zabiera mu
Brat Straszny.
Po tej operacji ochłonąwszy, zwraca już od
tąd Rafał baczniejszą uwagę na to, co się do
koła niego dzieje, wobec czego znajdujemy
w „Popiołach“ coraz bardziej dosłowne opisy
z akt masońskich.
,,Wtedy troiste rąk przyklaskiwanie czynią
wołając „Huze, Huze Huze“'), Najprzew. do
Mistrza Obrządków^,,Pójdź mój bracie i przy
prowadź do drzwi Lj Światowego“. Brat Obrz.
Mistrz pokłon swój oddaje i po Światowego
idzie, którego się mocnym zapytuje głosem:
,,Czego tu chcesz?“. Światowy odpowiada: —
Br. Straszny: ,,Stanie się woli Twojej zadość,
może z niezmiernem narzekaniem Twojem,
pójdź za mną“! Prowadzi Światowego do drzwi
[ j . . w które po światowemu stuka...

domości ze źródeł historycznych — Massonerja,
do której modą było wówczas należeć, miała
swe ryty czyli obrzędy, dzielące się na różne
stopnie. Żeromski przedstawia symboliczny ceremonjał przyjęcia ,,profana“ (nie - Masona) Ra
fała do loży stopnia I. Ucznia. Wiadomości oparł
na aktach massońskich (wydanych ostatnio
u Załęskiego ,,0 masonii w Polsce 1738— 1822“,
II wyd. 1908 cz. II str. 12 — 23: ,<Nauki Wol
nego Mularstwa w trzech I stopniach ku wygo
dzie Najprzewielebniejszej
,,Świątyni Izis ze
brane. Ms. in fol. z zachowaniem pisowni“).
Rafał, oszołomiony początkowo nie wszystko
rozumie; więc też Żeromski w skrótach podaje
to, co się odbywa. A odbywa się tak:
„Po złożonem przez obydwuch Dozorców do
niesieniu w rzędach, że Ó (loża) jest otwartą,
Najprzew. do Obrządków Mistrza mówi: „Bra
cie! Obrządków Mistrzu! pójdź do pokutnej
Izby1), zastaniesz tam Światowego — (każdy
nie - Mason) żądającego być do naszego poważ
nego przyjętym społeczeństwa, chciej go uświa
domić o 7 obowiązkach naszych t. j. Zaufanie,
Szczerość, Miłosierdzie dla Ubogich, Posłuszeń
stwo, Łagodność i Cierpliwość, Odwaga, Mil
czenie. Powiedz mu, jak świątobliwe zachowa
nie tych 7 obowiązków jest każdego z nas świę
tą i konieczną powinnością; daj mu czas do na
myślenia się, zapytaj go, czy przyrzeka te obo
wiązki nienaruszenie dopełnić i powracaj dla
doniesienia o tern |_j . *
Brat Obrządków Mistrz stawa między dwo
ma Dozorcami, robi znak i wychodzi dane so
bie zlecenie wykonać. Po dopełnieniu tego zle
cenia gdy powraca Br. Obrządków Mistrz, ko
łacze do Q : jako Uczeń, daje hasło Bratu Odź
wiernemu, stawa między Dozorcami, czyni
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ŻYCIORYS POLSKIEGO ROBOTNIKA.
czać rzeczy niemiłe i dlatego wydanie ,,Życio
rysu“ Wojciechowskiego jest nietylko zasługą
naukową, lecz i pięknym aktem odwagi.

Polski Instytut Socjologiczny wydał Jakóba
Wojciechowskiego „Życiorys własny robotnika“
(Poznań 1930, Księgarnia Uniwersytecka). Jest
to duży tom liczący 440 stronic, a zawierający
materjał wprost rewelacyjny. Trzeba policzyć
za dużą zasługę Instytutowi Socjologicznemu,
że ogłosił konkurs na ten życiorys i że z materjałów zdobytych wybrał właśnie ten, pomi
mo, że pod niejednym względem mógł on bu
dzić wśród pracowników Instytutu duże za
strzeżenia. Nasze znane już skłonności ,,bronzownicze“ lubią upiększać lub nawet przemil
*) Izba ta zowie się także Izbą rozmyślania; obita czar
no, całkiem ciemna, tylko lampka jedna się pali, na stole
i po kątach trupia głowa i ludzkie piszczele.

Książka ta nie ma z literaturą konwencjonal
ną nic wspólnego, jej autor nie pisze poprawnie
po polsku, jego słownictwo i składnia to skutki
daleko posuniętej germanizacji, a jednak już
dzisiaj możemy zaryzykować twierdzenie, że
książka nie popadnie w zapomnienie. W wyda
niu pierwszem wychodzi ona w ograniczonej
ilości egzemplarzy i ma służyć zainteresowa
niom specjalnym, ale z pewnością doczeka się
nowych wydań i dotrze do szerokiego ogółu.
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Wojciechowski
pisze
bezpretensjonalnie,
szczerze nazywając rzeczy po imieniu i nie
przemilczając szczegółów najdrastyczniejszych.
Zaczyna w sposób prosty: ,,Tak jak moja mętryka mojego urodzenia skazuje jestem dnia 3 lipca w roku 1884 rodzony na ziemi polski, w ma
ły wiosce, która się nazywa Nowiec, leży ona
w powiecie śremskim, niedaleko małego mia
steczka Dolska, w prowincji poznański...“
Szczegółowo opowiada o swej rodzinie, o cza
sach dzieciństwa i nędzy, o swojem koczowniczem życiu, gdy objeżdżał miasteczka niemiec
kie czy to jako robotnik, czy jako pomocnik
właściciela karuzeli.
Środowisko, w którem się Wojciechowski
wychowywał, składało się z nędzarzy wyrobni
ków, gospodarzy skąpych aż do drapieżności,
i jeszcze drapieżniejszych obszarników. Bez
gniewu i patosu, spokojnie, jak o rzeczach naj
naturalniejszych w świecie opowiada W ojcie
chowski o swoim ojcu, który jako parobek
u skąpego gospodarza musiał pracować za
dwóch, wynagrodzenie miał lichutkie, a w do
datku morzony był głodem. ,,I tak też nie mieli
odwagi sie oprzeć swemu panu, bo dawni to
pan móg ze sługom postępować, jak mu sie
upodobało. I tak też ich gospodarz sie niemi
opiekował, aż sami sobie sposobu nie znajdli.
I mój ojciec to sie ujednał ze służącą i ona,
gdy świniom gotowała, to zawdy potajemnie
kilka jaj ugotowała i to wtedy zjedli, gdy jeno
to Pan Bóg widział... — I tak też brat mego
ojca sie ozynioł bardzo biednie, dzieci sie sy
pały jedno po drugiem i tyle nie móg zapraco
wać, aby je móg wyżywić, był zmuszony udać
sie do kradzieży i tak sie tłuk ze sądu na sąd,
z więzienia do więzienia. I miał on 7 synków
i 2 córeczki. I razu jednego mu była ta spo
sobność dana i sie dał zapisać do Brazelji i tam
pocięgnoł z całom familjom. I tak samo siostra
mego ojca sie postarała o 3 małe dzieci, ale
męża nie miała i te dzieci też swego ojca nie
zaznały...“.
Ojciec Wojciechowskiego pracuje gdzie po
padnie, zarabia licho, a w dodatku lubi wódkę.
Idzie za pracą do Niemiec, posyła zrazu trochę
pieniędzy żonie, ale potem zapomina o niej
i o dzieciach i biedna kobiecina musi się sama
krzątać dokoła rodziny. Mieszkanie jej przypo
mina raczej obórkę, głód i chłód są w niem
gośćmi stałymi, matka chodzi wieczorem do
kopczyków kraść kartofle, chłopiec przy po
kłosiu kradnie zboże. Gdy przy pewnej spo
sobności zamożny sąsiad zabija wieprza, a wła
dze każą go zakopać jako trychninowatego,
ojciec Kuby wykopuje mięso do spółki z biedną
wyrobnicą i obie rodziny najadają się mięsa,
jak nigdy w życiu. Twierdzą też, że to chyba
sam Pan Bóg tego wieprza im podarował.
Ludzie to są pobożni i prawowierni. Matka
Kuby wychodząc wieczorem do kopców, aby
ukraść kartofli, wzdycha do Boga i modli się
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pobożnie: ,,Boze dopomóż mi, abyzem napróżno
tam nie posła“. A syn dodaje: ,,I zawdy tez
miała szczęście, że licho kiedy próżno do domu
przyszła“. Ale razu pewnego została matka zła
pana na kradzieży i musiała iść do aresztu. Oj
ciec był w Brandeburgji na robocie, matka po
szła odsiadywać areszt, a Kuba musiał opieko
wać się małą siostrą, chociaż sam nie wiele był
od niej większy. Ale Kuba nauczony biedą po
wszednią i przykładem, był mądry nawet w
nieobecność matki. Jacyś handlarze zgubili na
drodze prosię, mój Kuba zapędził je do domu,
na progu położył siekierkę, żeby prosie przez
nią przeszło (to się będzie dobrze chowało!)
i nikomu* się nie pochwalił ze swego nabytku.
Gdy matka po dwóch dniach wróciła z aresztu,
znalazła cenny nabytek i oczywiście niemało
się ucieszyła.
W nędzy, brudzie o głodzie i chłodzie rośnie
Kuba i rychło wynajmowany bywa za kilka
naście groszy na pasionkę. Chciałby się uczyć,
ale gospodarze robią co mogą, żeby rodziców
jego namówić, aby go do szkoły nie posyłali,
skoro jako pastuch może zarobić 15 groszy
dziennie. Dla pracodawców ma Kuba szacunek
wielki, bo nawet już jako człowiek dorosły
i konduktor tramwajów, gdy pisał swój ,,ŹycioRys“, o chlebodawcach swoich rodziców wy
rażał się zawsze z wielkim respektem: Jaśnie
Wielemożny Pan Stablewski, Jaśnie Wielemożny Pan Budziszewski... Gdy przyjeżdżał do
dworu brat Jaśnie Wielemożnego Pana Stablewskiego, arcybiskup poznański, cała ludność
okoliczna zebrała się przed dworem i poklękała
nabożnie przed wysokim dygnitarzem, czeka
jąc na błogosławieństwo, ale się go nie docze
kano: odpędzono pobożnych, że już zostali po
błogosławieni i mogą iść...
Kuba jest pobożny i nic nie jest w stanie za
chwiać jego pobożności. Rozchorowała się naprzykład jego młodsza siostra i umarła na
Matkę Boską Gromniczną w wielki mróz i śnieg.
Za pożyczone biedne grosze kupiono dla niej
trumienczynę w Dolsku, poszli do księdza Ma
tuszewskiego, żeby pochował. Poszła matka.
,,I kiedy mu sie użalała ze ni ma pieniędzy to
jej powiedział: Ja k nie masz tyle, co od po
grzebu mozes zapłacić, to sobie je pod łóżkiem
pochowaj. I te matki prośby nic nie znaczyły,
to przyszła z wielkim płaczem do dom i mó
wiła, że ksiądz nie chce córki pochować. I sie
też naschodziło ludzi ale nikt moi matce nie
móg dopomóc, winc zem został przez matkę
posłany do Dolska, aby ta nasza ciotka nam
jeszcze dwie marki pożyczyła. I ta ciotka posła
do jednego pana co u niego prała i jego prosiła
i powiedziała mu o co chodzi i on naszy ciotce
te dwie marki pożyczuł“.
Jaśnie Wielemożny Pan Stablewski płacił
swoim robotnikom po kilkadziesiąt fenigów
dziennie, za byle co strącał niemal połowę na
leżności, a jego ekonomowie wyzywali pracują
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ce dziewczyny i kobiety słowami najplugawszemi. Kuba pasąc bydło w lesie śpiewał piosenki,
których powtórzyć niepodobna i tak sobie ży
cie płynęło. Pracowało się za liche wynagro
dzenie, trochę się przykradło. Gdy chłopiec
chodził do szkoły, a nie miał za co kupować
zeszytów, nauczono go kraść jaja u gospodarza
i sprzedawać przygodnemu kupcowi. Tymcza
sem nadszedł czas pierwszej spowiedzi i trzeba
było o swoich kradzieżach księdzu opowiedzieć.
,,I to on na mnie łajał... i ze te krzywdę to mam
powrócić, bo mi te grzychy nie będą prędzy
odpuszczone, aż ta krzywda nie będzie oddana.
Zrozumiałeś? Tak, zem temu księdzu odpowie
dział... A na drugi dzień to zem posed łajać na
mojom matkę, ze teraz mam to wszystko oddać,
co zem do tego czasu nakrad, bo mi nie będom
moje grzechy odpuszczone a moja matka to mó
wi: Ześ jest głupi, zęby ja to miała wszystko
oddać, co ja zem na plecach do domu przyniesła, to juzby musieli wozami odwozić i tego
z nas nikt nie jest w stanie, aby te krzywdę
móg oddać i jak na drugi raz pójdzies do spo
wiedzi to ci to samo będzie gadał i to taki głupi
musis nie być i sobie do głowy nie brać, prze
cież Pan Bóg wie, ze my są jeno na pana zmu*
szeni robić, a kto panu robi, to musi z pana żyć.
I tak mnie pozbyła, więc zem też posed sobie
do domu i mówiłem sobie, że już gospodarzowi
0 tych jajach nie powiem, bo onby mnie uznał
za niewiernego i mnie też to o to chodziło, ze
bym się nie zahańbił. I tak zem sie tez kilka
dni z temi myślami poniewierał i też długo nie
trwało, to zem też zapomniał i miałem spokój,
tak ze mnie te kradzione jaja już więcy nie
trapiły“.
W takim tonie utrzymana jest cała książka.
Z każdego słowa bije prawdziwość, której
kwestjonować niepodobna. Doświadczenia Kuby
z ziomkami świeckimi i duchownymi były jak
najsmutniejsze: jedni nie płacili za ciężką pracę
1 wprost zmuszali do kradzieży, drudzy łajali
za kradzieże i przy nadarzonej sposobności ka
zali sobie drogo płacić za swoje posługi.
A jednak stary nałóg działa w Kubie nawet
wówczas, gdy już odbył służbę wojskową i na
własną rękę włóczył się po świecie za pracą,
a w koszarach robotniczych stykał się z towa
rzyszami, którzy na duchowieństwo i religję
szpetnie wygadywali. Był człowiekiem towa
rzyskim, lubił się pobawić, a gdy się nadarzała
sposobność odpowiednia, to głośno wołał:
,,Niech żyje ojciec święty i nasza polska ojczy
zna!“ Prawowierność nie dała mu zgoła żadnych
zasad moralnych. Matka wytłumaczyła mu, że
jest głupi, jeśli się przejmuje skradzionemi jaja
mi, a życie wyperswadowało mu resztę. Z kate
chizmu wyuczył się pięknie na pamięć spisu
grzechów powszednich i głównych, ale jakby na
to tylko, aby o ich istnieniu nie zapomnieć. Lubił
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specjalnie trzeci grzech główny i z lubością opo
wiada, gdzie go popełniał i w jakich warunkach,
oraz ile kosztowało.
Lepiej wychodził na stosunkach z Niemcami.
Już jako chłopiec bywał przyjmowany do pracy
u leśniczego albo do paszenia bydła czy też
oczyszczania stawu. Dzień roboczy bywał
u Niemców znacznie krótszy, niż u Jaśnie
Wielemożnego Pana Stablewskiego, jeść dawa
no dobrze i płacono mu pięć razy tyle, ile dawał
bogaty rodak. Leśniczy Niemiec nie wyzywał
dziewcząt jak ekonomowie dziedziców, wszyst
kie nazywał ,,Marynkami“ i grzecznie im tłuma
czył, co i jak trzeba robić i jak wystrzegać się
żmij jadowitych. Gdy Kuba przez parę tygodni
pasł bydło u leśniczego, Niemca, to do domu
wracał z tobołem pełnym ubrania, z kawałem
chleba białego dla siostry, z różnemi dobremi
rzeczami, a w dodatku w kieszeni niósł matce
kilka talarów, istny majątek dla biednej kobiety,
która u dziedziców pracowała za 70 fenigów
dziennie. Jeszcze lepiej było przy oczyszczaniu
stawu. Zarabiał po dwie i pół marki dziennie,
czyli piętnaście marek tygodniowo, a w dodatku
kierownik roboty, Niemiec, upodobał sobie
Kubę i uczył go manier światowych. Napo
minał go, że ma każdemu śmiało patrzeć
w oczy, otwarcie, nawet z grzecznym uśmie
chem. Tak a tak ma się ukłonić, tak się przed
stawić, gdy pójdzie na dworzec po przyjezdnego
zwierzchnika, aby mu nieść walizkę.
Nie podobało się to jego matce, że Kuba tak
śmiało patrzył ludziom w oczy, jak go Niemcy
nauczyli. ,,I kiedy się moja matka o tern dowie
działa, że ja zaraz na na każdego wejrzę, to
wi, że się tego musze oduczyć, bo to głupio
wygląda, jak się tak śmiało na kogo wejrzy. Ja
mówię do matki: On mnie tak nauczył i ja zem
się też przyglądał, kiedy ten pan Schachtmeister
z kim gada, to też tak samo robi. Ale matka to
mówi: Bo to są Niemcy“... Dla ludu naszego
w dobrym tonie było patrzeć w ziemię i korzyć
się przed każdym.
Bardzo ciekawa jest też ta część życiorysu
Wojciechowskiego, gdzie opowiada on o swoim
udziale w wojnie światowej i swej wędrówce do
wolnej Polski. Te proste, powszednie rzeczy
czyta się jak najciekawszą powieść, a po głowie
snują się bezustannie myśli o tych wychowaw
cach ludu polskiego, którzy brali jego pracę, nie
dając mu wzamian chleba ani kultury i którzy
opychali go religją, nie dając zasad elementarnej
moralności, tyle przynajmniej, ile jej jest po
trzeba dla uświadomienia sobie, że przykradaniem nie rozstrzyga się sprawy społecznej. Że
lud polski w takich fatalnych warunkach i w rę
kach takich straszliwych wychowawców za
chował sobie tyle zdrowia moralnego, ile
Wojciechowski, to przemawia bardzo głośno na
korzyść tego ludu.
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Ś. P. KSIĄDZ SUPERINTENDENT
WŁADYSŁAW SEMADENI.
Kościół nasz Ewangelicko - Reformowany
w Rzeczypospolitej Polskiej poniósł znowu
w ostatnim czasie z woli Najwyższego ciężką
stratę. W dniu 15.X. b. r. zmarł po długiej
i ciężkiej chorobie ś. p. Ksiądz Władysław Se
madeni, Superintendent Kościoła naszego, Wice-Frezes Konsystorza i I Pasterz stołecznego
Zboru naszego w Warszawie.
Zmarły przez 42 lata służył Kościołowi na
stanowisku Duchownego, a przez ostatnie lat 20
pełnił urząd Superintendenta Kościoła i WicePrezesa jego Konsystorza.
Urodzony w Warszawie dnia 3.VII. 1865 roku
z rodziców Józefa i Marji Anny z Ragazzich
byłych małżonków Semadenich, kończył gim
nazjum w Płocku, dokąd się rodzice jego z W ar
szawy przeprowadzili. Po uzyskaniu w roku
1883 matury gimnazjalnej wstąpił ś. p. Ks. Semadeni na Uniwersytet w Królewcu, zapisując
się na wydział teologiczny. Po ukończeniu
w roku 1887 studjów uniwersyteckich ze stop
niem kandydata teologji powrócił zmarły do
kraju i rozpoczął pracę przy boku ś. p. Księdza
Superintendenta A. Diehla jako jego substytut.
W dniu 8 lipca 1888 roku został ordynowany
w Kościele Warszawskim na duchownego Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego i miano
wany przez Konsystorz administratorem jedne
go z najstarszych Zborów naszych w Żychlinie
pod Koninem. W dwa lata później wybrany zo
stał na stałego proboszcza parafii w Żychlinie,
w której pracował aż do połowy roku 1905.
Stanowisko księdza naszego na parafii wiej
skiej nie daje mu materjalnego zapewnienia
bytu, owszem zmusza go do ciągłego borykania
się z niedostatkiem. To też i zmarły ś. p. Ks.
Semadeni zmuszony był obok obowiązków
swych duszpasterskich jąć się pracy nauczy
cielskiej, odpowiadającej najbardziej sympatjom jego i usposobieniu.
W roku 1903 dotychczasowy Filjał nasz do
jazdowy w Łodzi zorganizowany został jako
Zbór samodzielny. Pierwszym jego administra
torem został ś. p. Ks. Semadeni, który zamiesz
kał podówczas w Kaliszu, mając sobie powie
rzony obowiązek dojeżdżania w stałych termi
nach zarówno do Żychlina jak i Łodzi, zajmując
się jednocześnie pracą nauczycielską w samym
Kaliszu. Ta zbyt wyczerpująca i niedająca we
wnętrznego zadowolenia praca była powodem,
że zmarły w połowie 1905 roku zrzekł się cza
sowo stanowiska duchownego i poświęcił się
całkowicie pracy wychowawczo-pedagogicznej,
obejmując stanowisko inspektora w świeżo założonem i utrzymywanem przez Zbór Ewang.Augsburski w Warszawie gimnazjum męskiem
im. Mikołaja Reya.

W lutym 1908 roku umarł ś. p. Ks. Superin
tendent Diehl, zajmujący jednocześnie stanowi
sko I Pasterza Zboru Warszawskiego. Jego
miejsce zajął Ksiądz Jeleń, II Pasterz tego Zbo
ru, wobec czego stanowisko II Pasterza Zboru
Ew.-Reformowanego w Warszawie ogłoszonem
zostało jako wakujące. W kwietniu tegoż roku
przeprowadzone zostały wybory i na wakujące
stanowisko powołany został Ksiądz Semadeni,
który w ten sposób powraca do swej uprzedniej
i właściwej działalności duszpasterskiej. Synod
roku 1908 powołał go także na urząd Radcy
Duchownego Konsystorza naszego, po Księdzu
Jelenie, który wybrany został na Superinten
denta Kościoła. W dwa lata później, po śmierci
ś. p. Księdza Superintendenta Jelena, Ksiądz
Semadeni staje się jego następcą na urzędzie
I Pasterza Zboru Warszawskiego i, powołany
przez Synod roku 1910, obejmuje godność Su
perintendenta Kościoła naszego i Wice-Prezesa
jego Konsystorza.
Jedno i drugie stanowisko wymagało od zaj
mującego je wiele trudów, pracy i poświęcenia,
zwłaszcza w ciężkich latach wojny światowej
i w następnych latach., w wolnej już Ojczyźnie,
w okresie dźwigania wszystkiego z gruzów
i tworzenia nowego życia. Pomimo wielu tru
dów i przykrości była to jednak praca wdzięcz
na i radosna, opromieniała ją radosna świado
mość, że się żyje i działa w wolnej odrodzonej
Ojszyźnie, na szerokiej podstawie wolności
i równouprawnienia, a ci, którzy w tych cza
sach u steru nawy kościelnej stali, poczytywać
to sobie musieli za szczególne błogosławień
stwo Boże, że im dane było właśnie w tern bu
dowaniu nowego życia współpracować. Między
nimi i w pierwszym rzędzie stał z powołania
swego i urzędu zmarły ś. p. Ksiądz Superinten
dent Władysław Semadeni.
Pogrzeb zmarłego odbył się w dniu 18.X.
z Kościoła ewangelicko-reformowanego przy
ulicy Leszno na cmentarz tego wyznania. W za
pełnionej po brzegi świątyni zasiedli, oprócz ro
dziny zmarłego, w pierwszych ławkach przed
stawiciele władz państwowych w osobach pa
nów ministrów Czerwińskiego i Boernera, pan
Dyrektor Departamentu Wyznań — Potocki,
członkowie Konsystorza naszego i miejscowego
Kolegjum Kościelnego, przedstawiciele Zboru
ewangelicko - augsburskiego,
anglikańskiego,
metodyskiego i polsko-narodowego. W prezbyterjum po obu stronach trumny zajęli miejsca
wszyscy duchowni nasi, duchowni Kościoła
ewangelicko-augsburskiego z Najprzewielebniejszym Księdzem Biskupem Burschem na cze
le oraz duchowni Jednoty Wileńskiej — Najprzewielebniejszy Ksiądz Generalny Superin-
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tendent Jastrzębski i djakon Dylis. Po odśpie
waniu pieśni wstępnej Ksiądz płk, Senjor K.
Szefer odprawił liturgję żałobną, a z ambony
wygłosili mowy żałobne Ks. Radca Skierski
i NP. Ks. Biskup Bursche. Po skończonem na
bożeństwie żałobnem duchowni przy dźwiękach
marsza pogrzebowego Nideckiego wynieśli
trumnę na własnych barkach na czterokonny
wóz żałobny i kondukt, w którym przed trum
ną kroczyły dzieci z Przytułku i szkół, siostry
djakonise, delegacja sióstr djakonis Zboru
Augsburskiego, członkowie Kolegjum Kościel
nego i Konsystorza, 16 duchownych w togach
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i 4 w ubraniu cywilnem, ruszył na cmentarz.
Nad grobem przemawiali Ks. płk. Szefer i NP.
Ks. Generalny Superintendent Jastrzębski
z Wilna, a po nich przedstawiciel Koła Płocczan, którego zmarły był współzałożycielem,
przedstawiciele Zboru Żyrardowskiego, Koła
studentów ewangelików i Koła teologów ewan
gelickich.
Po ostatnich modłach nadgrobnych i poże
gnaniu zmarłego przez wszystkich duchownych
słowami Pisma Świętego zakończoną została
uroczystość pogrzebowa.
(Objawienie Jana XIVl:{).

WIADOMOŚCI Z KOŚCIOŁA I O KOŚCIELE.
Również przyjęto do wiadomości, że z dniem
l.X. b. r. obowiązki organisty i kierownika chó
ru kościelnego przy Zborze naszym objął pan
W. Rechtsiegel.
***

Ze Zboru Warszawskiego:
W dniu 28.X. b. r. odbyło się kwartalne Zgro
madzenie Członków Zboru naszego w sali zbo
rowej przy ulicy Leszno Nr. 20.
Po przyjęciu i zatwierdzeniu przez zebranych
sprawozdania ogólnego za II i III kwartały r. b.
i sprawozdania rachunkowego za pierwsze trzy
kwartały r. b. przystąpiono do wyborów pięciu
członków Kolegjum Kościelnego na miejsce pa
nów: Bauma, Diehla, Górskiego, Srokowskiego
i Szenwalda, których kadencja urzędowania
właśnie się skończyła.
Po obliczeniu oddanych kartek wyborczych
okazało się, że wszyscy pomienieni dotychcza
sowi członkowie Kolegjum - zostali ogromną
większością głosów ponownie wybrani.
W dalszym ciągu obrad zostali zebrani po
wiadomieni, że organy kościelne są właśnie re
staurowane i że w najbliższym czasie w odno
wionym stanie do użytku oddane zostaną. Prace
renowacyjne prowadzi znana firma warszawska
Biernackiego.

Z E

Ze Zboru w Wilnie.
W dniu 12.X. r. b. dopełniony został w koście
le Ewangelicko-Reformowanym rzadki i wielce
podniosły akt ordynacji na urząd djakona Ko
ścioła Ewangelicko-Reformowanego kandydata
teologji p. Pawła Dilisa.
Ordynował N. P. Ks. Superintendent Gene
ralny Michał Jastrzębski według agendy z ro
ku 1637.
Ordynowany złożył uroczysty akt ślubowa
nia stwierdzony własnoręcznym podpisem. Uro
czystość wywołała na słuchaczach głębokie
wrażenie.
Djakona Pawła Dilisa pozostawiono w Wil
nie do .dyspozycji Generalnego Superintendenta (Ew. Pol.).
**
*

I A T A.
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ITALJA.
Nauczanie religji w szkołach italskich.
Ministerstwo Oświaty, wydało bardzo szcze
gółowy program nauczania religji w szkołach
średnich.
Pierwsze miejsce w programie zajmuje modli
twa i czytanie Pisma Świętego. Uczniowie mają
sami czytać Stary i Nowy Testament. Należy
tutaj zaznaczyć, że ten ostatni punkt programu
byłby niemożliwy, gdyby ewangelicy wydawni
ctwami swemi nie byli do pewnego stopnia zmu-

sili Kurję Rzymską do wydania Biblji w języku
italskim. Następny rozdział programu obejmuje
liturgikę i bardzo obszerne studjum żywotów
świętych. Ten punkt został włączony do pro
gramu na specjalne żądanie Watykanu.
Po ugodzie lateraneńskiej ewangelicy italscy
także zawarli ugodę z rządem, a więc i pastorzy
będą wykładali w szkołach religję chrześcijań
ską. Ja k też potraktują punkt programu o litur
gice? Prawdopodobnie podkreślać będą piękno
liturgji staro-chrześcijańskiej, to znaczy: frag
menty psalmów, wyjątki z proroków, modlitwy
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z tekstów biblijnych. Niezawodnie analizować nadmiernych złudzeń pod tym względem. Po
też będą liturgję reformacji i porównywać litur nieważ niema obecnie wielkich nadziei, aby
gję luterańską z kalwińską, uwypuklając pro zasada wolności religijnej przedostała się do
stotę tej ostatniej, jej wzniosłość i jej akcenty konstytucji hiszpańskiej, utworzyła się w Higłębokiego uczucia. Co zaś do żywotów świę szpanji „Liga Laików“, pragnąca sprawę wol
ności religijnej podtrzymać i pchnąć naprzód.
tych, to napewno ominą ten punkt, unikając
Oto kilka wierszy z ,,Manifestu“ wydanego
jałowej polemiki. Prawdopodobnie nauczanie
religji w ramach wyznaczonego programu będzie przez Ligę: „Nie-katolik narażony jest w Hidość liberalne i nikt nie będzie zmuszany szpanji na najprzykrzejsze prześladowania, jak
,,wyższym rozkazem“ do udawania wiary w ,,cu naprzykład: konfiskatę książek (które się na
downość“ żywotów świętych. Zato duchowni stępnie pali), zamykanie szkół ewangelickich,
ewangeliccy będą mogli czerpać ze skarbów procesy sądowe za rzekome ataki na religję
wiary św. Augustyna, z pokory św. Franciszka, państwową, napady na rodziny ewangelickie“.
z miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, jako Manifest, podpisany przez dwunastu ludzi pow
z cudownych owoców Ewangelji. Prawdopodob szechnie znanych i szanowanych, żąda szacunku
nie będzie im także wolno zajmować się żywo dla wszystkich wyznań religijnych. Liga zajmuje
się sprawami różnowierców, a mianowicie
tami świętobliwych mężów reformacji, jak nażydów i ewangelików. Do gimnazjum w Alicante
przykład: Feliksa Neffa, Oberlina, Coillarda,
i męczennicami reformacji z wieży Konstancji przyjmowani są wyłącznie katolicy, a dzieci
w Aigues Mortes (Tour de Constance). Chociaż uczęszczające do szkół publicznych w Madrycie
imiona ich nie są poprzedzone oficjalnemi przy są obowiązane brać udział w procesjach kato
miotnikami ,,święty“ czy ,,święta" — to jednak lickich, nawet mimo wyraźnego sprzeciwu rodzi
życie ich daje wspaniały materjał do kształto ców. Te dwa przykłady mówią wyraźnie jak
daleko w Hiszpanji do swobodnych przejawów
wania młodych serc i charakterów.
wolności ducha.
Ja k na wszystkiem, tak i na nauce religji,
*
*
faszyzm wyciska swoje piętno. W szkołach ital
¥
skich wszystkie podręczniki układają uczeni
CZECHOSŁOWACJA.
powyznaczani przez Mussoliniego. Można nie
mieć nic przeciw temu, gdy chodzi o podręczniki
Klerykalizacja szkoły.
nauk ścisłych. Inaczej jest z podręcznikiem do
Dziennik czeski ,,Cech“, organ rzymsko-kato
nauki religji. Rada faszystowska zastanawiała
się długo i głęboko komu powierzyć napisanie lickiego arcybiskupa praskiego, z dnia 7 wrze
podręcznika religji. Zaszczytu tego nie dostąpił śnia zawiera takie wezwanie: ,,Do ludu kato
żaden z profesorów teologji katolickiej, wysu lickiego. Donoście nam o niewłaściwych postęp
kach, wykroczeniach i nadużyciach z dziedziny
niętych przez Watykan. Po zawarciu ugody lateraneńskiej Duce wszędzie i na każdym kroku wychowania religijnego, jakich dopuszczają się
stara się zaznaczyć swoją niezależność, przy nauczyciele i okręgowi inspektorowie szkolni
jęcie zaś autora poleconego przez papieża mo względnie korporacje, mające wpływ na naucza
głoby uchodzić za uzależnianie się od W aty nie i wychowanie młodzieży. Dostarczajcie nam
kanu. Nie pomyślano także o żadnym z wybit szczegółowych wiadomości z życia stowarzyszeń
nych profesorów teologji ewangelickiej, gdyż rodziców“. Wezwanie to pochodzi od redakcji
byłoby to uważane za wyzwanie kościoła rzym rzymsko-katolickiego czasopisma nauczyciel
skiego. Wybór musiał tedy paść na laika, i osta skiego wychodzącego w Przerowie. — Gdy się
tecznie zadanie to powierzono pisarce włoskiej słowa tego wezwania porówna z niedawnemi
Grazii Deledda, laureatce Nagrody Nobla, . enuncjacjami papieskiemi oraz z listem rzym
dawnej nauczycielce. Deledda jest kobietą wie skiego episkopatu w Polsce, trudno oprzeć się
rzącą, ale nie należy do fanatyków religijnych. wrażeniu, że mamy tu do czynienia z akcją za
Ma ona streścić Historję Świętą i sformułować krojoną na szeroką skalę.
doktrynę chrześcijańską w duchu jak najdalej
idącego liberalizmu. Zdarza się to po raz pierw
szy, że oficjalny podręcznik religji ma być napi
UKRAINA.
sany przez osobę bez specjalnego wykształcenia
Kościół prawosławny.
teologicznego. •Wynik tego zarządzenia może
być bardzo ciekawy.
Profesor Adolf Keller, ofiarny dyrektor Mię
*
*
dzykościelnego
Instytutu Praktycznego Chrze
¥
ścijaństwa w Genewie, tak oto wypowiedział
HISZPANJA.
się w jednym ze swych wykładów uniwersy
teckich
o ukraińskim kościele prawosławnym:
Wolność wyznaniowa.
,,Z dwóch koncepcyj, jakie wysunięto w spra
Nowy rząd hiszpański, który zajął miejsce po wie jedności kościołów, a mianowicie: 1) przez
rządzie Primo de Rivery jest trochę liberalniej- prawosławnych i anglikanów; 2) przez prote
szy od poprzedniego. Nie należy jednak mieć stantów — kościół ukraiński wybrał koncepcję
V

*

*

¥
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pośrednią. Pozostając ściśle prawosławnym
i ewangelicznym co do dogmatów ekumenicz
nych grecko-wschodnich, odrzuca on stanowczo
wyłączność kościoła słowiańskiego, szczególnie
rosyjskiego, ale zarazem poddaje krytyce indy
widualizm kościołów reformowanych. Pozo
stając episkopalnym i synodalnym (soborowym),
kościół ukraiński dąży do zjednoczenia przez
miłość ewangeliczną, szanując odrębności naro
dowe wszystkich kościołów autokefalnych. Ci
chrześcijanie ukraińscy uważają kościół za zgro
madzenie wolnych wiernych w łonie własnej
narodowości. Kościół ukraiński brał udział
w konferencji ,,Life and W ork“ w Sztokholmie
w roku 1925; mógłby on zapewne wiele po
wiedzieć o swych cennych doświadczeniach
zdobytych w życiu pod rządami Sowietów. Kto
wie czy nie miałby on do powiedzenia czegoś
nowego i godnego przyjęcia przez całe chrześci
jaństwo“.
*
*
*
*
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„Światowy Związek Krzewienia Przyjaźni
przez Kościoły, złożony z przedstawicieli trzy
dziestu i jednej narodowości, który obradował
w Murren (Szwajcarja) od dnia 23 do 29 sierpnia
1930 roku, korzysta z dziesiątej rocznicy istnie
nia Ligi Narodów, przed którą skłania się jako
przed jedyną instytucją starającą się urzeczy
wistnić dążenia ludzkości, aktualne dla niej od
tysiącleci, a zmierzające ku pokojowi i wzajem
nemu zrozumieniu się, — aby wyrazić Lidze
Narodów swoją wielką wdzięczność.
Światowy Związek jako organizacja chrze
ścijan usiłująca wprowadzić w życie i rozpow
szechnić braterstwo przez współpracę, —
stwierdza z najwyższem zadowoleniem ogro
mne zasługi położone przez Ligę Narodów
w.ciągu 10 lat jej pracy dla dzieła pokoju.
Światowy Związek ponownie wyraża swe
najżywsze pragnienie, aby Liga Narodów stała
się naprawdę powszechną i aby jej wpływy
rozciągały się na wszystkie narody bez wy
jątku“.
P. Titulesco, otoczony przez kilku członków
Sekretarjatu Ligi Narodów, przyjął ten adres
jak najżyczliwiej zaznaczając, że ten sam cel
i duch ożywia pracę Ligi Narodów i Kościoły
Chrześcijańskie i że Liga Narodów nie jest
niczem innem jak wprowadzeniem w życie nauki
Chrystusa o stosunkach przyjaznych między
narodami.
E L Ż B IE T A H U L K Ó W N A .

SZWAJCARJA.
Ku jedności.
Między 26 a 29 sierpnia obradował w Murren
Komitet ciągłości prac Konferencji Lozańskiej.
Na zebranie to przybyli bardzo liczni przedsta
wiciele różnych kościołów niezawodnie i dla
tego, że właśnie ukończyła swoje obrady Konfe
rencja w Lambeth i że jeszcze nie wszyscy
biskupi zdążyli się porozjeżdżać. Przybyło 70
delegatów kościołów: wschodniego, staro-katolickiego, anglikańskiego, reformowanego, luterańskiego, metodystycznego i baptystowskiego.
Byli także biskupi ze Stanów Zjednoczonych
i z Kolonji angielskich.
Przewodniczący zebrania w gorących słowach
wspomniał pierwszego przewodniczącego i twór
cę tego dzieła, nieżyjącego już biskupa Brent,
oraz wyraził żal z powodu nieobecności dzie
kana Garviego, przewodniczącego Konferencji
Lozańskiej, który nie mógł przybyć z powodu
swego czcigodnego wieku i złego stanu zdrowia.
Obecnym przewodniczącym całego ruchu jest
arcybiskup Yorku, William Tempie, który ma.
wszelkie dane po temu, aby prace prowadzić
z dużą korzyścią dla tego wielkiego dzieła. Jest
on obecnie w sile wieku, liczy bowiem zaledwie
lat 48, pozatem odznacza się ogromną łatwością
pracy, wielką erudycją, dużym zmysłem prak
tycznym i niezmiernie żywym umysłem o szero
kich horyzontach.
Idea jedności kościołów chrześcijańskich po
tężnieje i krzepnie. Między innemi uchwalono
w Murren złożyć adres Lidze Narodów.

J W T W ;^ * * ^ * * * * ^ ^ * * * * * * * * * * * * ' * * * * * *
OŚWIADCZENIE.
Współpracownik naszego pisma — p. P. Hulka-Laskowski, zamieszkały w Żyrardowie, pro
si nas o pomieszczenie w Jednocie swego
oświadczenia, iż od marca r. b. przestał być re 
daktorem
odpowiedzialnym ewangielickiego
polskiego biura prasowego (Ew.-Pol.), komuni
katów prasowych tego biura nie podpisuje i od
powiedzialności za nie na siebie nie bierze.
Tymczasem z niewiadomych dla niego powo
dów w nagłówkach komunikatów, jak tego na
wet ostatni komunikat z dn. 14.X. b. r. dowodzi,
pomieszczane jest wciąż jeszcze nazwisko jego,
jako redaktora odpowiedzialnego, przeciwko
czemu on stanowczo zaprotestować musi.

O F IA R Y .
I. Ofiara na Fundusz żelazny „Jednoty":
Zam iast w ieńca na trumnę ś. p. K siędza Sup erintend enta W . Sem adiniego złożył
W-y p. Paweł Hulka-Laskowski

— Żyrardów, zł.

50.00

II. Ofiara na wydawnictwo „Jednoty

Wręczenie adresu Lidze Narodów.
Dnia 18 września, delegacja złożona z lorda
Dickinsona of Painswick, dr. Atkinsona, prof.
Choisy i pastora Jezequela, złożyła p. Titulesco,
przewodniczącemu Zgromadzenia Ligi Narodów,
następujący adres:

O prócz prenum eraty w płacili na w ydaw nictw o:
W-a p. Jadwiga Gayerowa — Łódź
W-y p. Karol Sander — Warszawa
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. . . .
zł. 18.00
. . . .
„ 10.00
Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc listopad 1930 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.
1. Niedziela, dn. 2.XI. (XX N. po Trójcy Ś w i ę t e j) ................................................ —

Ks. St. Skierski

2. Niedziela, dn. 9.XI. (XXI N. po Trójcy Ś-tej) z Komunją Świętą i bezpośredniem
do niej przygotowaniem................................................................................................ ~

Ks.

3. Niedziela, dn. 16,XI. (XXII N, po Trójcy Ś -te j)........................................................... -

K. Szefer

Ks. St. Skierski

4. Niedziela dn. 23.XI. (XXIII Ostatnia N. w R. Koś.) z Komunją Ś-tą i bezpo
średniem do niej p rzy g o tow an iem ........................................................................... Ks. St. Skierski
5. Sobota, dnf 29.XI. Nabożeństwo wieczorne
6. Niedziela, dn. 30.XI. (i N. Adwentu).

z Komunją Ś-tą o godz. 7 w.

.

—

Ks. St. Skierski

.

—

Ks. St. Skierski

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; 111 str. — zł 75; %str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 4,
,
30, 20, i 1 8 str. bez względu na stronę — zł 20.
STRONY ZW YKŁE: cała strona — zł 100; 7j> s t r .— 50; ł/4 str. — 30; V8 — zł 2 0 .— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30?„.

Główna Drukarnia Wojskowa. Warszawa, Przejazd 10.

