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NA DZIEŃ WIGILIJNY.
Ewang. Łukasza 2 u \  Chwała na wysokościach Bogu, 

na ziem i pokój, w ludziach upodobanie.

K o ń czy  się czas przygotowania i oczekiw ania adwentow ego, a myśli i serca  nasze coraz  
żywiej biegną i coraz żyw iej biją !ęu radosnej godzinie, gdy w świątyniach naszych rozlegną się 
cudow ne W swej prostocie słowa o narodzinach Jezusow ych. R adosna to godzina przedewszystlęiem  
dla naszej dziatwy, która, stojąc pod aureolą ja rz ą ce j się choinki, otoczona miłością swych 
najbliższych, stwierdza, że  „G w iazdka” to najm ilsze Święto, a T en  — którego się czci w niem  — 
to najlepsze serce i najlepsza istota. R adosna godzina i dla nas, ludzi dojrzałych, gdy patrzym y  
na radość dzieci naszych i gdy podświadomie nieraz w racam y do tych dobrych m iłych czasów , 
gdyśm y i my Wyczekiwali owej pierw szej gw iazdki w ieczornej, a z  nią wielu dobrych i ładnych  
rzeczy . I  m oże mimowoli ozwie się w nas głos sceptyczyzm u lub zniechęcenia , że  są to wszystko 
jedynie złudne m iraże, przelotne chw ile, zdolne opanować serce dziecko nieświadomego bólów 
i trosk szarej i twardej rzeczywistości, ale nie m ające żadnego wpływu na istotną treść realnego  
życia, niezdolne zm ienić niczego tam, gdzie ciężki m ozół żłobi bruzdy niezatarte na duszy  
i obliczu ludzkiem .

T e  myśli posępne nasuną się m oże ze  w zm ożoną siłą w obecnych naszych w arunkach  
życiow ych, gdy znękani i zm ęczeni przeżyciam i ciężkich lat w ojennych dźw igać je sz cz e  musimy 
brzęm ię ich skutków i miasto odpoczynku i ulgi coraz to większe ciężary brać na barki i coraz to 
trudniejsze zadania rozwiązywać nam  trzeba. C zy w takich w arunkach m oże człow iek podchwycić 
z całego  serca ową m elodję anielską i śpiewać z  głębi duszy swej chw ałę B o gu  i pokój ludziom ?  
P rz ecz y  temu nasza m yśl krytyczna, p rzeczy  twarda rzeczywistość dnia dzisiejszego, pełna  
egoizm u i ciężkiej, a nieprzebierającej w środkach, walki o byt nawet bardzo skrom ny; przeczy  
temu tę ogrom ne m orze ogólnej nienawiści i zawiści, k łam stwa i obłudy, które zalew a w sercu  
naszem  każdy lepszy, szlachetniejszy odruch i każe nam wyznawać okropną, a zdaw ałoby się
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tak oczywistą prawdą — że „ homo homini lupus”, że  w szelkie inne twierdzenia i oceniania  
rzeczy  pod innym kątem  widzenia — to szaleństwo, utopja lub niepopraw ne, obce życiu i potrzebom  
je g o , a więc zupełnie bezpłodne, o ile nie w ręcz n iebezpieczne m arzycielstw o. T a k  J e s t —■
wszystkie te siły, którym hołdujem y w codziennych naszych przeżyciach  i poczynaniach, w naszych  
obliczeniach i przew idyw aniach — p rzeczą  temu na k a z^ym k r° k u i będą p rzeczy ły  do ostatniej 
chwili naszego ziem skiego żywota.

A  je d n a k ! M imo tej ca łej, tak potężnej i przekonyw ującej oczywistości, mimo w szelki 
trud i znój, zawody i rozczarow ania — jest w nas kącik* w którym żyje i wiecznie żyć będzie 
głos protestu przeciw tej oczywistości, choćby ona była stokroć większą i stokroć gorszą  
i stokroć bardziej przekonyw ującą. Istnieje i żyje w nas iskra, którą nie zdław i żadna przem oc  
tego świata, a która, nawet zduszona i przydeptana ciężarem  życia, rozbłyskuje jaśniejszym  
płom ykiem  szczególnie w dzień Święta Jezu so w ego  i zm usza nas, byśmy chociażby ze  łzą  w oku 
dołączyli głos swój do pieśni wielbiącej B oga  na wysokościach, a zw iastującej na ziem i pokój 
i W ludziach dobre upodobanie. J e s t  to iskra synostwa B o ż eg o , którą tch n ą ł w nas B ó g  
P rzedw ieczny  po to, by ona nam nie pozw alała zapom nieć, żeśm y rodu B o żego , żeśm y do B o żej  
pracy a p rzez  nią i do B o ż e j radości p rzeznaczeni. T ę  iskrę w całym  blasku je j  piękna i potęgi 
przyniósł ongiś światu Jez u s  Chrystus, nią oświecił on mroki antycznego świata, um ierającego  
przy blasku w łasnej pychy i samolubstwa, nią też zapalił serca  owych tysięcy, co stoczyć musiały 
krwawy bój z przem ocą i potęgą pogaństwa rzym skiego, ja k  potem  z  obłudą i fa ry zeizm em  
form alizm u chrześcijańskiego, podług wzorów średniow iecza pojm ow anego. T ą  iskrą za p a la ł
Chrystus serca szlachetne do walki o ideały prawdy, braterstwa i miłości w czasach płytkiego  
racjonalizm u i egoistycznego m aterjalizm u, nią też świeci i nam wbrew wszystkiemu. I  gdziekolw iek  
bije serce żywe i tęskniące do czegoś czystszego i lepszego nad  to, co nam  daje i dać może 
szary p ełen  brudu i błota dzień powszedni, tam wszędzie w dzień Gwiazdki Chrystusow ej będzie 
ono biło żywym tetnem i będzie słało B o gu  dziękowanie swoje, że m a ono m ożność przyłączyć  
słaby głos swój do chóru anielskiego i dawać B o gu  chw ałę na wysokościach i zwiastować ludziom  
pokój i dobre B o ga  w nich upodobanie.

N iech że i nam ta iskra B o ż a , która tak potężnie prom ieniuje od złożonego w żłobie 
Z baw iciela, rozświeci serca  i domy nasze w dzień wigilijny, byśmy się k r z *pdi na dalszą drogę 
wędrówki życiow ej, dziękując P a n u , że znów się nam głosi, my znów  śpiewać m ożem y „C hw ała  
na wysokościach B o g u , na ziem i pokój i w ludziach upodobanie” . X. L. Z.

Wszystkim Szanownym czytelnikom i przy
jaciołom „Jednoty” śle serdeczne życzenia 
błogosławionych Świąt Narodzenia Pań
skiego i pomyślnego Nowego Roku.

R E D A K C J A .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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P r o f . K. S e r i n i .

L I S T  DO
(dalszy

POSŁUGA CHRYSTUSOWA.
List do Filipjan 2 17—30; *A le choćbym i byt ofia

rowany przy ofierze i usługiwaniu w iary waszej, ra- 
duję się i współraduję się ze Y iszystkim i wami. Z  tegoż 
tedy i w y radujcie się i współradujcie się ze mną.
A  mam nadzieję w Panu Jezusie, ze Tymoteusza  
wkrótce poślę do .was. abym i ja  był dobrej m yśli do
w iedziaw szy się, co się z  wami dzieje. Albowiem  nie 
mam nikogo równie myślącego, któryby się szczerze  
tro szczy ł o w as, bo w szyscy  szukają  swego, a nie te
go. co je s t C hrystusa Jezusa. A  wiecie, że jes t w ierny 
dlatego, ze jak syn ojcu tak ze mną s łu ży ł Ewangelji. 
Mam tedy nadzieję, ze tego do was poślę natychm iast, 
ja k  tylko obaczę, co się ze mną stanie a mam ufność 
w Panu, że  i sam wkrótce do was przyjdę. A le uw a
żałem za rzecz potrzebną posłać do was E pafrodyta , 
brata i w spółpracownika7 współbojownika mego. a w a
szego posłańca i sługę w potrzebie mojej, ponieważ 
pragnął was w szystkich  i bardzo się sm ucił z tego, 
że słyszeliście, iż zachorow ał; bo wprawdzie chorował 
mało nie na śm ierć; ale się Bóg zm iłow ał nad nim , 
ale i nade mną, abym nie m iał sm utku na smutek. 
Przeto tern spieszniej posłałem go, abyście u jrzaw szy  
go znow u uradowali się, a ja  abym m iał mniej smutku. 
P rzyjm ijcież go tedy w Panu ze wszelką radością 
i takich m iejcie w poszanowaniu , albowiem dla spra
w y C hrystusowej był bliski śmierci, w ystaw iając ż y 
cie na niebezpieczeństwo , aby dopełnić tego, czego 
w usłudze w aszej względem mnie brakowało.

Na łamach Nowego Testamentu spotykają się 
dwa światy: boski i ludzki; cechą pierwszego 
jest — ty, drugi wypowiada się w — ja, a nigdy 
zapewne jego głos nie brzmiał tak donośnie jak 
w czasach obecnych. Wprawdzie nie brakło 
i w starożytności okresów, gdy ,,jaM było miarą 
poznania i wartościowania. Na taki czas przy
pada życie apostoła Pawła, lecz nawet wtedy 
istniały pewne wartości objektywne, którym 
nadawano cechę bezwzględności; one chroniły 
życie przed zupełnem rozprzężeniem, chociażby 
jednostki stojące na szczycie drabiny społecz
nej, siały zgorszenie i swym przykładem podko
pywały byt społeczeństwa.

Dopiero w czasach nowożytnych „ja“ stało 
się podstawą poznania i ośrodkiem oceny, gdy 
rozwój myśli poznawczej doprowadził do zwąt
pienia powszechnego, jedno twierdzenie ostało 
się w powodzi sceptycyzmu jako fakt nie ule
gający zaprzeczeniu: wątpiące ja. Na tym fun
damencie zamierzano zbudować cały gmach po
znania i wartościowania i chociaż te budowle 
posiadają najróżnorodniejsze style, jednak 
wszystkie zdradzają wspólne pochodzenie. 
Symbolem tego świata staje się człowiek, który 
w pochodzie bezkresnym buduje gmach kultury 
z własnych doświadczeń, poczynań i woli.

Od „ja“ niema niezawodnej drogi do „ty“, naj
liczniejsze bowiem skupienie w postaci całej 
ludzkości będzie się składało jedynie z podmio-

F I L I P J  AN.
ciąg)

tów w swej najgłębszej istocie niczem innem ze 
sobą nie powiązanych, jak tylko koniecznością 
poruszania się na globie ziemskim; ponieważ ta 
przestrzeń zamieszkania jest ograniczona, 
ludzkość zaś mogłaby się mnożyć do nieskoń
czoności, więc z konieczności muszą istnieć 
przeciwieństwa, prowadzące do walki wszyst- 
kch ze wszystkimi. W wyniku dojść można do 
dziwnego wniosku, że spójnią między ludźmi 
jest walka.

Świat ludzki staje się terenem zapasów nieu
błaganych „ja“ zabija „ty“ nawet najwyższe — 
Boga, naturalnie tylko w świadomości ludzkiej.

O stanie tym, wstydliwie ukrywanym pod 
pozorami altruizmu, twierdzi jeden z przedsta
wicieli najmłodszego pokolenia filozofów J. Her- 
nemann:

„Kultura nasza jest w zupełności areligijna. 
Dla masy jest religja tylko pozorem, ludzi zaś 
przesiąkniętych nią do głębi swego jestestwa 
znaleźć można zaledwie niewielu. Dla większo
ści jest ona cząsteczką zajęć bez istotnej łącz
ności z całością poczynań. W tym stopniu jak 
idea Boga traci na swej zaziemskiej sile, pod
nosi się stanowisko człowieka, a czasu takiego 
nie można nazwać inaczej, jak okresem ludzkie
go samouwielbienia i zupełnego rozłamu między 
Bogiem a człowiekiem. Na opuszczonym tronie 
światów zasiadł człowiek“.

Nie wolno się przeto dziwić ludziom, którzy 
poznawszy obecne położenie teoretycznie a do
świadczywszy jego dobrodziejstw praktycznie, 
z przerażeniem spoglądają w przyszłość i twier
dzą, że powszechna zagłada nie da się uniknąć; 
zbliża się dies illa, dies irae.

Od ponurych proroctw tych puszczyków da
leko odbiegają opinje ludzi, widzących w nie
których zjawiskach zadatki lepszego jutra, 
i dlatego składających swój trud i siły w ofierze 
na ołtarzu odnowy świata. Istotnie należy mieć 
oczy otwarte na strony ujemne obecnego ukła
du życia, lecz nie wolno zamykać ich na widok 
cech dodatnich. Przechadzka po terenie szpi
tala dla umysłowo-chorych, przyjrzenie się rze
szom istot nieszczęśliwych, wczucie się i wnik
nięcie w ogrom troskliwości, okazywanej cier
piącym — czy nie upoważniają do twierdzenia, 
że nietylko w Nowym Testamencie lecz (niech 
mi wolno będzie użyć tego zestawienia) 
i w Tworkach spotykają się dwa światy: świat 
„ja“ i świat „ty“, świat boski i świat ludzki? 
Gdy się widzi ową gromadę obłąkanych prze
stępców, z których niejeden powinienby zawi
snąć na szubienicy, karmionych, odziewanych, 
traktowanych tak, że człowiek zdrowy mógłby
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im pozazdrościć, nasuwa się mimowoli pytanie: 
poco tych chorych zbrodniarzy utrzymywać 
przy życiu bez wszelkiej nadziei na uleczenie., 
opiekować się sprawcami takich zbrodni, że 
samo ich wspomnienie ścina krew w żyłach? 
Poco? Gdzież jest tego dziwnego zjawiska sens? 
Nonsens — wyrokują jedni, zapatrzeni w świat 
korzyści indywidualnej lub zbiorowej; przeżytki 
przeszłości, nie mogącej zdobyć się na spojrze
nie w oczy twardej rzeczywistości a przeto cho
rującej na sentymentalizm — mniemają inni; 
lecz z zaświatów dolatuje nas głos Chrystu
sowy: miłuj swego bliźniego i nieś mu posługę; 
otwórzcie naoścież podwoje tego świata, aby 
wionął weń duch rzeczywistości Boskiej silniej
szej ponad oporny świat ludzki, o którym apo
stoł Paweł mówi: ,.bo wszyscy szukają swego 
a nie tego co jest Chrystusa Jezusa“.

Surowy ten sąd nie był zgrzytem chorej duszy 
fanatyka, lecz wyrazem radosnej woli złożenia 
siebie samego w ofierze; swą krwią gotów był 
Paweł zaświadczyć, że posługa Chrystusowa 
dla dobra bliźnich jest najwyższym nakazem za
razem najszczytniejszem dostojeństwem sługi 
Pańskiego.

Dobierał sobie przeto Paweł współpracowni
ków, przesiąkniętych tym duchem, wiedział bo- 
wem, że tylko oni będą mogli pokrzepić i umoc
nić współwyznawców, tracących wiarę wśród 
licznych prześladowań. Chętnie zawitałby Paweł 
do Filipjan, zamierza wysłać do nich swego 
zaufanego Tymoteusza, tymczasem zastąpi ich 
Epafrodyt, który po ciężkiej chorobie, przebytej 
w Rzymie, wraca do rodzinnego miasta; ,»przyj
mijcie go tedy w Panu ze wszelkiem weselem 
i takich ludzi we czci miejcie“,

P. Hu l k a - L a s k o w s k i .

WIELOOSOBOWOŚĆ KSIĘDZA TURMELA.
Od szeregu lat ukazywały się we Francji 

książki na tematy religjologiczne, które impo
nowały wprost niezwykłą erudycją i śmiałością 
koncepcji. Zajmowały się one głównie dogma
tem katolickim i wykazywały z przejrzystością, 
niepozostawiającą nic do życzenia, jak dogmat 
katolicki powstawał, jak się rozwijał, jakich 
miał przyjaciół i wrogów i jak ostatecznie był 
ogłaszany. Książki te były odrazu wciągane na 
indeks rzymski, a hierarchja gorliwie poszuki
wała nieuchwytnego autora. Subtelna krytyka 
koniunkturalna kazała się domyślać, że książ
ki te : wychodzące pod różnemi nazwiskami, są 
dziełem jednego pisarza, ale pisarz pozostawał 
nieuchwytny.

Aż wreszcie okazało się, że autorem tych 
książek jest ksiądz rzymsko-katolicki, Turmel, 
proboszcz i profesor teologji wielkiego semi- 
narjum duchownego w Rennes. Urodził się 
w roku 1859 i liczy obecnie lat 71. W roku 1892 
oświadczył swoim słuchaczom seminaryjnym, 
iż nie może wierzyć w rzeczywistą obecność 
Jezusa Chrystusa w eucharystji, i kardynał 
Place pozbawił go za to stanowiska profesor
skiego. Ks. Turmel stał się gorliwym zwolenni
kiem ruchu modernistycznego i pod różnemi 
pseudonimami pisywał artykuły i książki 
o Trójcy św., o Marji Pannie i t. p. Przyparty 
do muru przez władze kościelne, wyparł się 
uroczyście autrostwa tych pism i dalej robił 
swoje. Ostatecznie w grudniu roku zeszłego 
specjalna komisja śledcza zabrała się do zbada
nia tej tajemniczej sprawy, i ks. Turmel przy
znał się, że jest autorem wielu artykułów reli- 
gjologicznych i czternastu książek, które wy

szły pod pseudonimami: Louis Coulange, Henri 
Delafosse. Armand Dulac, Antoine Dupin, Hi
ppolyte Gallerand, Guillaume Herzog, Andre 
Lagard, Robert Lawson, Denys Lenain, Paul 
Letourneur, Goulven Lezurec, Alphonse Michel, 
Fdmond Perrin. Alexis Vanbeck. Książki jego: 
Dziewica Marja; Msza; Katecihzm dla doro
słych; rozprawy o ewangelji Jana i listach apo
stoła Pawła oraz o ,,Sumie teologji“ Tomasza 
z Akwinu, zdumiewają bogactwem materjału 
dowodowego i zwracają na siebie uwagę jasno
ścią wykładu.

Papieski ,,Osservatore Romano“ na trzech 
szpaltach wypisuje obszerną ekskomunikę prze
ciwko temu kapłanowi, który spełniając wzo
rowo swoje obowiązki kapłańskie, nie przesta
wał zwalczać dogmatu katolickiego i autoryte
tu włoskiego papiestwa. Francuskie pismo ka
tolickie ,,La Croix“ pisze: ,,Jako vi t andus  
(taki, którego wszyscy wierni winni unikać) 
jest on wyrzucony poza społeczność wiernych 
i nie ma prawa być obecnym na nabożeństwie; 
gdyby wszedł do kościoła podczas nabożeństwa, 
to winien być wygnany, a w razie niemożności, 
nabożeństwo winno być przerwane. Nie wolno 
mu przyjmować an?’ sakramentów, ani sakra- 
mentaljów, a tern mniej, oczywiście, udzielać 
ich wiernym. Pozbawiony jest też prawa po
grzebu kościelnego, uczestnictwa w jakichkol
wiek odpustach, w głosowaniach i w publicz
nych modłach kościelnych, pozbawiony jest 
dalej praw i juryzdykcji, jakie mogły były przy
paść mu w udziale, godności, urzędów, benefi
cjów, emerytury, stanowisk, jakie mógłby był 
otrzymać“.
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„W stosunkach życia obywatelskiego i spo
łecznego wierni winni unikać go i nie stykać 
się z nim: wszelkie obcowanie, wspólna modli
twa lub posiłek, spółka w przedsiębiorstwach, 
korespondencja, oznaki uszanowania, są w za
sadzie zakazane, z wyjątkiem rodziny i służby 
oraz tych wypadków, które wskazuje pożytecz
ność duchowna i które nakazują prawa i ko
nieczności życiowe...“. Do tego dołącza się de
gradacja i zakaz noszenia sukni duchownej, 
chociaż, rzecz prosta, nie traci skazany cha
rakteru kapłańskiego, który jest niezniszczalny.

Takie wyłączenie ze społeczności kościelnej 
przypomina słowa, wyrzeczone przez hierar
chów kościelnych do męczennika kostnickiego, 
Jana Husa: ,,Kościół, nie mając nic więcej do 
czynienia z tobą, oddaje ciało twoje ramieniu 
świeckiemu, a duszę twoją djabłu“. Toteż nie 
pozbawiony jest uczucia komizmu paradoks, 
który odbiera człowiekowi niejako życie wiecz
ne i zbawienie o r a z  p r a w o  do e m e r y 
t u r y ,  a wiernym zakazuje wspólnotę modlitwy 
i spółkę handlową z wyklętym. Sprawy niebie
skie mieszają się tu zgoła poczciwie z emerytu
rami i handlem, co jest dziwnie niepoważne. 
Zresztą cała ta ekskomunika jest przecie tylko 
teoretyczna, bo już niema ramienia świeckiego 
do dyspozycji hierarchji, a i sam skazany, wy
bitny uczony i kapłan, wiedział przecież, że 
pracą swoją wyrzuca się poza nawias swoich 
wyklinaczy.

Inna rzecz, dlaczego niewierzący kapłan nie 
opuścił kościoła, skoro ten stał się mu obcym? 
Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w znako
mitych pamiętnikach Księdza Alberta Houtina, 
który rozszedł się nietylko z Rzymem, ale z re- 
ligją wogóle. Opowiada on o takich nieprawdo
podobnych intrygach klerykalnych, o takiem 
obłudnem augurstwie, że gdyby nie wymieniał 
imion i nazwisk, faktów i okoliczności towarzy
szących im, trudno byłoby uwierzyć jego sło
wom. Już w czasach ogłaszania dogmatu nieo
mylności przez ograniczonego Piusa IX wielu 
księży francuskich przeżywało cały tragizm 
rozdwojenia wewnętrznego, wynikający z przy
wiązania do kościoła i z miłości dla prawdy. 
Jakiż bolesny okrzyk wydziera się z ust zac
nego księdza Gratry, który tak się wyraził 
o sprawach nieomylności: „Marny oto przed so
bą szkołę błędu, ugruntowaną na namiętności, 
zaślepieniu i uniesieniu. Czyż Bóg potrzebuje 
waszych kłamstw?“. Jego współbojownik Loy- 
son, głośny kaznodzieja karmelicki, miotał się 
bardzo długo i wreszcie Vozszedł się z papie
stwem, zapisując w dzienniku swoim, że Pius 
IX ma usposobienie zakrystjana i że lubi religję, 
bo lubi lichtarze i ceremonje.

Jakaż galerja typów przewija się na prze
strzeni kilkudziesięciu lat między takiemi wy- 
bitnemi postaciami jak Loyson, Gratry i Houtin! 
Naprzykład Houtin ustala ponad wszelką wąt
pliwość literackie falsyfikaty legendy św. Rene, 
który miał wskrzesić człowieka umarłego przed

siedmiu laty. Biskup Rumeau gromi go za nie
dowiarstwo i przestrzega przed mówieniem 
prawdy, a jako przykład ostrzegawczy wska
zuje mu domek loretański, pozbawiony dawnej 
wartości przez krytykę naukową. Biskup ten 
wywodzi, że kościół nie może pogodzić się 
z krytyką, bo do pielgrzymek loretańskich 
przywiązał liczne odpusty. Wyglądałoby też 
niedobrze, gdyby się kościół przyznał, że błą
dził i mylił się. ,,Loreto — powiada biskup 
Rumeau — jest i pozostanie jedną z najczcigod
niejszych świętości katolicyzmu“. Istotnie, pa
pież Benedykt zrobił z Matki Boskiej loretań
skiej patronkę lotników, chociaż samiż katoli
cy przemilczają wstydliwie legendę domku, 
który z Nazaretu w czterech etapach przeno
szony był przez aniołów do włoskiego Loreto.

W tej atmosferze nie brakło księży, którzy 
nie ukrywali się bynajmniej ze swoim ateizmem. 
Ks. Meissas opowiadał Houtinowi o koledze, 
ks. Z., którym zachwycała się pani Caillavet. 
a który mawiał o sobie: ,,Spełniam obowiązki 
swoje, gdy wchodzę do kościoła: mówię i dzia
łam według przepisów; gdy wychodzę, staję się 
sobą... Przyjmuję wszystkie dogmaty, ale o żad
nym nie myślę“. Czyż to nie odmiana ks. Tur- 
mela? Jedyna bodaj różnica w tern, że nie pi
sywał. Gdy w związku z ,,epoką prześladowa
nia“ kościoła we Francji, niektórym zakonni
kom wypadło opuścić klasztor, pani Waldeck- 
Rousseau wzięła do serca zabiegi dominikanina 
Maumusa, który bywał jej gościem i miała wy
robić znaczne ulgi dla dominikanów. Wtedy oj
ciec Gaffre, „złotousty ‘ kaznodzieja swego za
konu, postanowił działać. Miał kazać w wielki 
piątek przed wytworną publicznością, więc ca
łą noc przesiedział nad kazaniem, aby wypadło 
po jego myśli. W wielki piątek mówił potem
0 Judaszu, Herodzie i Piłacie oraz o żonie Pi
łata. Słuchacze zrozumieli, że mówi o* prezy
dencie republiki, prezesie ministrów i ministrze 
wyznań, a także o żonie ministra Wyznań. Pra
sa klerykalna zrobiła swoje i ,,epoka prześla
dowań“ kościoła została utrzymana ku wielkiej 
radości ,, prześladowanych“, którym się do 
klasztoru wracać bynajmniej nie chciało. Oj
ciec Gaffre z pogardą wyrażał się o kobietach, 
które biegały za nim, gdy był białym dominika
ninem, interesowały się nim mniej, gdy przy
wdziać musiał czarną suknię księdza świeckie
go i porzuciły go zupełnie, gdy stał się laikiem.
O. Gaffre nie wierzył w nic. Ks. Houtin opo
wiada o matkach księży, które zachwycały się 
powodzeniem swoich synów u kobiet świato
wych i o biskupach, którzy wiedzieli z doświad
czenia, że. zbiegli księża powrócą do nich, gdy 
im się buty zedrą i braknie chleba. O wiarę 
nikt nie pytał, chodziło jedynie o utrzymanie 
pozorów potęgi kościoła.

Modernistów trzeba uważać za najlepszych
1 najszlachetniejszych synów * kościoła rzym
skiego. Widząc, że kościół ten traci coraz bar
dziej na znaczeniu wobec potężniejącego kre
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dytu wiedzy, zabrali się do nauki i pozdobywali 
wiedzę, która budzi rzetelny podziw. Zabrali 
się do uzgadniania wiary ze zdobyczami wie
dzy. Pius X ich potępił. Zrobił to, co robi struś: 
zamknął oczy i powiedział, że modernizmu nie
ma. Dzisiaj wiemy, że istnieją tysiące moderni
stów w łonie kościoła i że działają przeciwko 
włoskiemu papiestwu, które dopuściło się 
gwałtu nad ich sumieniami jedynie ze względów 
politycznych i prestiżowych. Kto chce zobaczyć 
na własne oczy o co tu chodzi, niech weźmie 
do ręki choćby ,.Przysięgę antymodernistycz- 
ną“ ks. Sokołowskiego i przeczyta pięciostro- 
nicową ,,Rotę“, narzuconą przez papieża lu
dziom żywym i myślącym. Jest to średniowiecz
ne przecenianie formalizmu. Na przykładzie ks. 
Turmela pokazuje się, że można przysiąc i drwić 
sobie z przysięgi, a na wywodach ks. Sokołow
skiego widać, jak łatwo księdzu rzymskiemu 
pogodzić scholastycznie czarne z białem. Przy
sięga modernistyczna wyłącza wolność bada
nia, ks. Sokołowski wywodzi*, że nie.

W pamiętniku ks. Houtina czytamy: „Nie 
zadawalniając się własną swoją współpracą 
w wydawaniu zbioru „Christianisme“, zdoby
łem dla niego współpracę Henri Delafosse, 
Louis Coulange‘a, Victora Normanda...“. A więc 
już w roku 1923 wiedzieli wtajemniczeni, że 
pod różnemi pseudonimami ukrywa się ks. Tur- 
mel. Pisma przyniosą niezawodnie dalsze rewe
lacje, z których dowiemy się może, iż Watykan 
wiedział o ks. Turmelu już dawniej, ale że mil
czał, pragnąc uniknąć zgorszenia. W każdym 
razie mamy tu do czynienia z ujawnieniem „za
razy w Grenadzie“. Skąd będą wierni czerpali 
pewność, że ich proboszcz, czy wikary, spowia
dający ich i udzielający im sakramentów, nie są 
odmianą ks. Turmela? Jak będzie musiał sam 
Watykan spojrzeć na wartość pięciostronico- 
wej przysięgi antymodernistycznej?

Dzisiaj najznakomitsi politycy wypowiadają 
się za tern, aby starcy, którzy przekroczyli 65 
rok życia wyłączeni byli z prawa głosowania, 
bo zwykle stają się reakcjonistami i bezwładem 
swej starości obarczają młode życie i hamują 
postęp. Rzym robi cnotę z senilizmu i chwali się 
swoją niezmiennością. Czy to jest tytuł do chwa
ły? Jeden z polityków napisał niedawno, że za
letą kościoła rzymskiego jest jego łatwa przy- 
stosowawczość. To nie jest zaleta, ale fatalna 
wada, bo świat dzisiejszy zawdzięcza wszyst
ko tym, którzy się nie przystosowywali. Ko
lumb, Kopernik, Galileusz, Kant, Curie-Skło- 
dowska, Einstein i t. d., to ludzie, którzy się nie 
przystosowywali do tego, co istniało i obowią
zywało. Niezmienność to błąd najfatalniejszy. 
Nawet gdybyśmy przypuścili, że świat jest nie
zmienny, to musielibyśmy się zgodzić, że sto
pień poznania ludzkiego ciągle zmienia poziom. 
Wiemy dzisiaj więcej i lepiej, niż wiedzieli lu
dzie średniowiecza, a tymczasem Rzym twier 
dzi, że wszystko powinno być takiem, jakiem 
było w wiekach średnich. Dopóki miał władzę, 
uznawał odkrywców za heretyków i palił ich 
na stosach, dzisiaj już czynić tego nie może, ale 
władzę swoją opiera na najciemniejszem po
spólstwie. I właśnie dlatego odwracają się od 
niego najlepsi i najświatlejsi, jak Loisy, Buona- 
iuti, Tyrrel, 'Schnitzer. Ekskomunika Turmela, 
to ekskomunika prawdy naukowej. Rzym przy
wykły do panowania, nie uznaje wolności su
mienia i wolności badania, i podobny jest do 
cmentarzyska wielkich imion, nad któremi wid
nieje śmiertelna formuła: „Laudabiliter se su- 
biecit“ (chwalebnie poddał się). Żywemi serca
mi rządzą ludzie bez serc, nad czujnemi umy
słami panuje starcza ciemnota. I dlatego po
wstają i będą powstawali Turmele jako protest 
przeciwko włoskiej przemocy.

Kaz i mi e r z  Kos i ńs ki .

JAN KOCHANOWSKI.
Kochanowskiego nie przewidziałby nikt jesz

cze za czasów Zygmunta Starego, kiedy w lite
raturze palmę pierwszeństwa trzymali Krzycki 
i Janicki w dalszej wszechwładzy łaciny. Poezja 
polsko-łaci^ka b^dźcobadź miała talenty tej 
miary, co Hussovianus, Klemens Janicki, czy 
nawet Jan z Wiślicy, podczas kiedy poezja pol
ska jeszcze w pierwszej połowie XVI wieku nie 
wychodziła poza pieśń kościelną, niewyrobio
ną w formie, aczkolwiek niejednokrotnie po
głębioną już w treści. Słowem, jak nagłym był 
rozkwit literatury polskiej w Wieku Złotym, tak 
niespodziewanym był najwspanialszy tej litera
tury przejaw w Janie Kochanowskim.

Urodził się Kochanowski w r. 1530 w Sycy- 
nie. koło Zwolenia, w z êmi radomskiej, które to 
dobra do rodzinnego Czarnolasu dokupił ojciec 
poety, Piotr Kochanowski, obejmujący aż trzy 
intratne urzędy: komornika, sędziego grodzkie
go radomskiego i sędziego generalnego ziemi 
sandomierskiej. Piotr Kochanowski stanowił 
typ przeciętny szlachcica z owej doby, skrzęt- 
nego zapobiegacza o powiększenie swojej fdrtu- 
ny. Był to człowiek bez idealizmu i bez cech 
rycerskich szlachty kresowej, typowy ziemianin 
ówczesny. Zdaje się też nie ulegać wątpliwoś
ci, że wpływów na wychowanie syna sędzia 
Piotr Kochanowski nie miał żadnych. Idealizm
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twórczy i poetyckie na świat wejrzenie odzie
dziczył, zdaje się, po matce, Annie Białaczow- 
skiej, ze starego roau Odrowążów. Kód ten jesz
cze w wieku XII przeniósł się był z nad Odry 
do Polski i osiedlił w Końskich i okolicy, w wo- 
jew. Sandomierskiem, rozgałęziając się potem 
na Białaczowskich, Sprowskich, Szydłowiec- 
kich, Straszów i innych. Z tego rodu byli świę
ci Jacek i Czesław, pierwsi dominikanie w Pol
sce, norbertanka św. Bronisława, co podtrzy
mywało w nim tradycję religijną i emocjonal
ną wiarę, z tego też rodu pochodził Iwo Odro
wąż, kanclerz Leszka Białego, fundator kościo
ła mar^acKiego w Krakowie, a także słynny bi
skup Jan Prandota z Białaczowa za Bolesława 
Wstydliwego, jak również Krzysztof Szydłowie- 
cki, kanclerz za Zygmunta Starego Linja Od- 
rowążów-Białaczowskich w czasie, kiedy Piotr 
Kochanowski żenił się z Anną, należała już tyl
ko do średniozamożnej szlachty ziemiańskiej, 
grupującej się w okolicach Żarnowa i Końskich.

Co się tyczy dzieciństwa poety, nie posiada
my doń żadnych danych, nie wiemy też komu 
zawdzięczał początki nauki. Wskazywano tu
taj na domysł, że pierwszym nauczycielem Ko
chanowskiego był niejaki Jan Sylwius, właści
wie Jan Czarnolas, ze wsi rodzinnej poety, póź
niejszy profesor filozofji w Akademji Krakow
skiej, z równym jednakże skutkiem przypusz
czać można, że uczył się Kochanowski w są
siedniej Policznie, gdzie była szkoła, czy 
w Krasnymstawie, czy w klasztorze na Łysej 
Górze. Inni nauki początkowe poety przypisu
ją matce. Ta nauka obejmowała naturalnie od 
samego początku łacinę.

W r. 1554 zapisany jest Kochanowski w me
tryce Uniwersytetu Krakowskiego, ale tylko 
raz jeden, co wobec zarazy w roku następnym, 
pozwala przypuszczać, że Kochanowski po ro
ku Uniwersytet Jagielloński opuścił. Inni po
byt jego w Krakowie przedłużają do śmierci oj
ca w r. 1547. W każdym razie mamy tu niewy
pełnioną lukę w jego życiorysie, która trwa aż 
do r. 1552 — wtedy widzimy go w Królewcu. 
Świadczy o tern dedykacja na książce (egzem
plarz tragedyj Seneki), ofiarowanej tam przez 
Kochanowskiego dnia 9 kwietnia tego roku Sta
nisławowi Grzepskiemu. W dedykacji tej za
powiada Kochanowski swoją wielką podróż (do 
Włoch), jakoż istotnie w tym samym roku 1552 
wpisuje się poeta do metryki Uniwersytetu 
w Padwie, gdzie w dwa lata potem zostaje kon- 
syljarzem nacji polskiej. W latach pomiędzy 
Krakowem a Królewcem i Padwą niektórzy 
przypuszczają pobyt Kochanowskiego na dwo
rach magnackich (może Tarnowskich?), inni zaś 
studja na uniwersytetach niemieckich, co 
wszakże nie poparte zostało żadnemi dowoda
mi. Na grunt zupełnie pewny w jego życiory
sie wstępujemy dopiero w latach włoskich 
1552 — 1555. W roku następnym widzimy Ko
chanowskiego znowu w Królewcu, skąd dnia 
6 kwietnia pisze list do księcia Albrechta Pru

skiego z prośbą o zasiłek na ponowny wyjazd 
do Włoch, donosząc mu jednocześnie o swojej 
chorobie oczu. Wtedy następuje druga podróż 
poety do Padwy, która trwa do r. 1557, t. j. do 
śmierci matki; w marcu tego samego roku spo
tykamy go w grodzie radomskim, gdzie od bra
ta Piotra pożycza większą sumę. Następnie 
wyjeżdża znów zagranicę, poraź trzeci, tym ra
zem do Włoch i Francji, poczem z wiosną 
1559 r. wraca ostatecznie do kraju.

IL
Lata uniwersyteckie poety, co jemu przyno

szą i co nam dają? Przedewszystkiem trzeba 
nadmienić, że w dobie wstąpienia Kochanow
skiego na Uniwersytet krakowski wykładał tam 
Szymon Maricius z Pilzna, znany filolog, wiel
kiej miary uczony, przyszły autor książki De 
schola seu academiis. W r. 1554 — 5 wykładał 
Maricius Etykę Arystotelesa. Wspomniany Jan 
Sylvius wykładał w tym czasie Spheram mate
riałem, Wojciech Novicampianus Fizykę Ary
stotelesa, niejaki Marcin Brzeziński omawiał 
listy Horacego, Obrębski Listy Cycerona, Mi
chał z Wojnicza Eneidę, Hieronim z Łowicza 
Georgiki, Sebastjan Vasanus mowę Pro Archia 
poeta, Adam Chaczyński De officiis, Jan Wiecz- 
kowski Somnium Scipionis, Stanisław z Pińczo
wa Retorykę etc. Było to już po reformie Ła
skiego w Uniwersytecie krakowskim i przesią
kała już doń łacina klasyczna wraz z humani
zmem. Nie ulega też wątpliwości, że Kocha
nowski już w Krakowie zdobył dobrą podsta
wę filologiczną do dalszych studjów na uniwer
sytetach obcych. W Padwie, bo o niej tu mo
żemy tylko mówić, katearę wymowy zajmowali 
słynni Bonamicus i Fasellus. W r. 1552, w roku 
wstąpienia Kochanowskiego do Uniwersytetu 
w Padwie, umarł był właśnie Bonamicus, a na 
jego miejsce przyszedł sławny Robortello, któ
rego też Kochanowski był uczniem. Teorję lite
ratury tłomaczył Robortello na starożytnych 
rodzajach literackich, epigramatu, satyry, elc- 
gji, komedji, uwzględniał zasady retoryki, obja
śniał Poetykę Horacego i Arystotelesa, komen
tował tragedję Ajschylosa, wykładał uczniom 
Cezara, Tibulla, Catullusa, Properciusa, Eneidę 
Wergilego i dzięki niemu stał się Kochanowski 
tak wybitnym znawcą wymienionych pisarzy. 
Czem był dla Mickiewicza Groddeck na Uni
wersytecie Wileńskim, tern dla Kochanowskie
go Robortello w Padwie.

Studja padewskie miały dla Kochanowskie
go znaczenie podstawowe nietylko dla jego 
nauki, ale i życia. Kochanowski opuszczał 
Padwę, jako mąż dojrzały i wynosił stamtąd 
kapitał intelektualny na całą swoją drogę twór
czą. W Padwie stał się Kochanowski znakomi
tym wyrazicielem humanizmu. Humanizm nie 
był już natenczas na Zachodzie kierunkiem no
wym. Jako reakcja estetyczno-literacka prze
ciw poezji średniowiecznej, rycerskiej i religij
nej dawno już zyskał prawo obywatelstwa
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i przeszedł był ewolucję od niewolniczego na
śladowania starożytnych do rozkwitu literatur 
ojczystych na podstawach estetycznych grec
kich i rzymskich; jako kierunek polityczny skry
stalizował się w nauce o państwie, jako naj
wyższym tworze ludzkim, poza którym jednost
ka nie może istnieć; jako kierunek filozoficzny 
prowadził do radości życia w jego urodzie i po
wabach aż do rozpędu w niekrępowanym indy- 
widualiźmie; jakę krytyka powag w rzeczach 
wiary prowadził do reformacji. Studja uniwer
syteckie Kochanowskiego zagranicą wskazują, 
iż szedł on drogami utartemi, jakiemi szli inni 
w tym czasie, poddając się wpływom humaniz
mu i reformacji. Pierwszy jego pobyt w Kró
lewcu nasuwa przypuszczenie, że bawił tam Ko 
chanowski dla studjów na Uniwersytecie Kró
lewieckim — protestanckim, podczas gdy po
byt w Padwie gruntował w nim humanizm. 
Z Królewca nie mamy żadnych śladów w jego 
twórczości i dwa jego tam pobyty zostały nie
dawno temu odkryte (prof. Kot), zato Padwa 
odbiła się głośnem echem w jego poezji łaciń
skiej z tego czasu, na którą składa się przedew- 
szystkiem erotyk. Ten erotyk padewski Ko
chanowskiego próbowano uczynić bezosobo
wym, tłomacząc go naśladownictwem starożyt
nych, wzorami humanistycznemi i modą, zawie- 
le w nim jednak danych, wziętych bezpośred
nio z życia i rzeczywistości, aby można go było 
spędzać całkowicie na karb fikcji poetyckiej. 
Nie o to zresztą chodzi, czy opiewana Lidja by
ła kochanką żywą czy papierową poety, czy by
ła Włoszką, czy też Francuzką, idzie o to, że 
sam erotyk Kochanowskiego z owej doby po
zbawiony jest całkowicie idealizmu, że niema 
w nim młodzieńczej wiosny uczuć, a jest pęd 
życia i użycia z całym realizmem pragnień. Li
dja jest zdradliwą kurtyzaną, której miłość zdo
bywa się darami i złotem. W miłość tę wwikłał 
się poeta a jej stadja i przejścia znalazły wyraz 
w jego twórczości ówczesnej od zachwytu aż do 
rozczarowania. Zasługuje tu na uwagę zwła
szcza elegja 10 księgi li:

Quid deploratae produco tempora vitae 
Et grave in occulto pectore vulnus alo / —
Pocóż przedłużam życie moje opłakane 
I pocóż w głębi serca noszę krwawą renę?

W elegji tej rozważa poeta myśl o samobój
stwie wobec nieużyteczności kochanki:

Póki miałem pomyślnej przyszłości nadzieję, 
Znosiłem mężnie, co mi los narzucił wrogi.
Dziś, jak starość sędziwa, naazieje powiędły 
I staje się męczarnią bez nich żywot srogi.
Czemuż się waham abo przeszyć bok żelazem,
Abo na ślepo skoczyć w bystre fale rzeki...

Mówi tu Kochanowski, jak Mickiewicz w Że
glarzu:

Nie uznaję bezbożnej mądrości, co głosi,
Iż śmiercią duszy zawdy jest skonanie ciała.

(przekł, J .  Ejsmonda).

i wierzy w sprawiedliwość boską, która podnosi 
cierpiących i poniżanych w życiu. Nie idzie o to, 
czy Kochanowski w wierszu tym serjo myślał 
o samobójstwie z miłości, bo o niem napewno 
nie myślał w swoim nieumiarze pragnień i pę
dzie do życia, atoli faktem jest, że poeta już 
wtedy, w tamtem swojem nieszczęściu zastana
wiał się głębiej nad życiem i śmiercią, co po
wtórzy się potem, po szeregu lat w jego nie
śmiertelnych Trenach.

Erotyk jednakże nie wypełniał całkowicie 
twórczości padewskiej Kochanowskiego. W ele
gji do hetmana Tarnowskiego (1 5) obiecuje 
poeta wielbić w przyszości sławę oręża polskie
go pod wodzą hetmana w bitwie pod Liberty
nem i innych, wcześnie też zapowiadał się, np. 
w elegji o Wandzie (I 15), jako ten, który po la
tach stanie się piewcą chwały polskiej za Króla 
Stefana Batorego, czy też poetą politycznym 
za Zygmunta Augusta w czasie sejmów egzeku
cyjnych. Teraz, w czasie chwilowego pobytu 
w Polsce, po śmierci matki w r. 1557, pisze ele- 
gję na powitanie Zygmunta Augusta, wracają
cego z wyprawy inflanckiej (II 7):

Syp chłopcze fijołki... Dobądź pachnące oleje... 
Precz z wodą... Niech się jeno czyste wino leje... 
Gęśl podaj. Do wesołej pieśni godźmy strony,
Dzień ten wśród uroczystych umieścić należy,
Dziś zwycięski król August na czele rycerzy 
Od Arktyjskiego morza powraca wybrzeży,
Gdzie orężem przymusił pobite Liwony,
By ugięły u jego stóp kark pochylony.

(prz. J ,  Ejsmonda).

Pozatem w poezji jego padewskiej mamy 
szereg utworów do przyjaciół - kolegów, które 
przy oapowieaniem sKojarzenm szczegółów po
zwalają wypełniać częściowo luki z tych jego 
lat młodości. Zupełnie atoli materjałowi poe
tyckiemu zaufać tutaj nie można, zbyt bowiem 
często fikcja poetycka przeplata się tu ze 
wspomnieniami rzeczywistości. Mamy zatem 
w jego poezji padewskiej miłość,mamy w niej 
przyjaźń, mamy również zapowiedź poety pa
triotycznego, brak tu jedynie nuty religijnej, 
która odezwie się wszakże niebawem po polsku 
z całą wspaniałością wyrazu w hymnie jego pa
ryskim: Czego chcesz od nas Panie? Twórczość 
swoją polską rozpoczął więc Kochanowsik poe
zją religijną i to na obczyźnie, jak głosi legenda, 
w Paryżu 1559 roku. Wpłynął na to fakt, że Ko
chanowski zdobył tam swój program poetycki 
w oparciu o Plejadę Ronsarda, aby unarodowić 
swoją literaturę przy szukaniu wzorów w klasy
cyzmie. Zaczął od uwielbienia Boga:

Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wzsędy pełno Ciebie
I w otchłaniach i w morzu, na ziemi, na niebie.

Próbowano obalić legendę paryską tej pieśni 
ze względu na język jej wyrobiony aż do ar
tyzmu i piękna, zadziwiający w pierwszym ja
koby polskim wierszu Kochanowskiego, oraz
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ze względu na psalmiczny nastrój utworu, co 
pozwalałoby go przenieść w epokę późniejszą, 
do Czarnolasu, kiedy poeta tłumaczył Psałterz. 
To jednak byłaby również hyooteza, a zatem 
niema potrzeby obalania tradycji i legendy, 
bądźcobadź pięknej.

Pieśń Czego chcesz od n^s Panie? kończyłaby 
zatem okres podróży Kochanowskiego, na któ
re pewne światło rzuca jedna z elegii łacińskich 
poety, do nieznanego nam Karola fili 81. Z elegii 
tej dowiadujemy się, że był Kochanowski nad 
Lo^ra i Rodanem, że zwiedził Marsylie. bvł 
w Belgji, przebywał w Paryżu, gdzie, jak mówi, 
Ronsardum vidi, który

... opiewał bogów nieśmiertelnych chwałę 
I pokoju wszelakie rozkoszne pożytki,
Wonczas gdy Mars na swoich powietrznych rumakach 
Uniósł się w podobłoczne niebiosów przybytki.

(prz. J . Ejsmonda).

się nigdy wobec niego do roli panegirysty. 
Myszkowski pragnął mu zapewnić spokój bez 
troski o chleb powszedni, Kochanowski z rąk 
jego przyjął bogate probostwo poznańskie f7 lu
tego 1564 r.) i zwoleńskie (22 lutego 1566 r.), ale 
nie dziękował za nie wierszem, nie wyrażał za 
nie wdzięczności publicznie, ocenił iedynie przy
jaźń i dobra wolę względem siebie biskuoa. któ
remu świadectwo wystawi dopiero później, po 
latach, ofiarowując mu swoje arcydzieło, prze
kład Psałterza Dawidowego w r. 1579, już 
z Czarnolasu, już, jako wolny ziemianin, już 
w kilka lat po zrzeczeniu sm przezeń obydwóch 
beneficjów. Atoli i wtedy pisał do nie^o w pełni 
świadomości cenv swojego królewskiego daru 
i podkreślał w Myszkowskim jego wyższość 
w stosunku do współczesnych, jako tego, który 
poezie prawdziwą rozumiał, znał się na niej 
i czuł

Za czasu pobytu swojego w Padwie odbvł też 
Kochanowski podróż po Włoszech: był w Rzy
mie, Neapolu. Wenecii i t. p., jakoż wracał do 
kraju z głębokim podkładem kultury zachod
niej. jako uczony humanista, poeta polsko - ła
ciński, autor szeregu elegii i enigramatów. wre
szcie pieśni polskiej, Czego chcesz od nas Pa
nie, a prawdopodobnie i poematu p. t. Szachy.

III.

Co robił poeta bezpośrednio po powrocie do 
Polski, nie wiemy. Pozostawał w bliższych sto
sunkach z kilkoma domami możnowładców, 
z Janem Firlejem, wojewoda lubelskim, z Tar
nowskimi, ojcem i synem, z biskupem krakow
skim Filipem Padniewskim, dworzaninem jed
nak niczyim nie bvł. Z tego czasu pochodzi iego 
elegja łacińska fili 5) na ingres biskupi do Kra
kowa Padniewskiego:

Z Helikonu przynoszę Ci dziś wieniec kwietny,
Padniewski...,

w której niema wszakże cienia panegiryzmu. 
W okresie tym Kochanowski ocierał się o różne 
dwory pańskie i mimo, że nie został niczyim 
dworzaninem. całv ten okres jego życia, znowu 
niepewny, wliczamy do jego lat t. zw. dwor
skich. Na grunt pewniejszy wstepuiemy dopie
ro w r. 1563, kiedy Kochanowski wchodzi 
w styczność bezpośrednią z dworem królew
skim, chociaż i tutaj jako dworzanin zapisany 
nigdy nie był. Znalazł w owym czasie poeta 
możnego protektora i mecenasa w osobie Pio
tra Myszkowksiego, który w r. 1563 objął po 
Padniewskim podkańclerstwo. Był on później 
biskupem płockim i krakowskim. Myszkowski 
należy do wybitnych postaci humanizmu pol
skiego, w Kochanowskim cenił wielki talent 
i ustosunkował się doń na płaszczyźnie równej 
przyjaźni. Myszkowski nie wywyższał się god
nościami wobec poety, Kochanowski nie zniżył

Żniwa swego pierwszy snop Tobie ofiaruję,
Cny Myszkowski którego dobrodziejstwem czuję 
Uwiązane swe serce...
Jp.^eneś Tv nalezion u którego miały 
Miejsce muzy wzgardzone i twarz wdzięczną znały; 
Jedeneś Tv rozumiał, że moie kameny 
Motfłv iednak bvć godne iakieikolwiek ceny.
Temżeś mi serca dodał, żem sie rymy swymi 
Ważył zetrzeć z poetv co znakn^its^mi.
I wdarłem się na skałę pieknei Kaliony,
Gdzie dotvchmiast nie bvło znaku polskiej stopy.
I teraz Ci z Libanu niosę Dawidowe 
Złote gęśli...

I jeżeli przez kogo. to rhvba tylko przez 
Myszkowskiego wszedł bvł Kochanowski w bli
ską styczność z dworem królewskim. Dworza
ninem. Zygmunta Augusta, jak mówię, nie był, 
nie był nawet, zdaie sie, sekretarzem królew
skim, a jednak spełniał pewne funkcje przez 
dwór mu powierzone. Odbiera sie tu wrażenie, 
że nawet sama geneza nrzekładn Psałterza tkwi 
w jego stosunkach z dworem, kto wie, czy Zy
gmunt Autfust za potwierdzenie nadanego mu 
probostwa w Poznaniu nie włożył nań obowiąz
ku przekładu Psalmów. Ale to znowu tvlko do
mysły. Nie ulega wszakże wątpliwości, że ta ca
ła atmosfera dworska, do której sie zbliżył 
i którą poznał, odbiła sie niejednokrotnie e^hem 
w iego twórczości, przedewszystkiem we Frasz
kach, których zrąb główny tefaz powstał. Być 
nawet może. że Kochanowski związany był 
z dworem właśnie iako poeta, że mi»ł za zada
nie uświetniać swojem słowem twórczem mo
menty dziejowe z czasów panowania Zygmunta 
Augusta i oddziaływać w ten sposób na opinię 
w duchu programu królewskiego w okresie 
egzekucyjnym. Świadczą o tern orzedewszyst- 
kiem dwa jego poematy: Zgoda i Satyr.

Króla samego uwielbił poeta yr r. 1568 w cza
sie wyprawy przeciw Iwanowi Groźnemu. W te
dy to miał miejsce ów sławny pokaz wojsk pol
skich pod Radoszkowicami za Wilnem. Pisał 
Kochanowski w 13-ej Pieśni, księgi I:
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0  piękna nocy, nad zwyczaj tych czasów,
Patrz na nas jasno wpośrzód tych tu lasów,
Gdzie jako pszczoły wkoło swego Pana 
Straż dzierżem niecąc ognie aż do rana.
Bodaj szczęśliwie tę drogę odprawił
1 wszystko wedle myśli swojej sprawił 
Pan świętobliwy, któremu nie miała 
Polska w dobroci równia, jako wstała.

Na cześć króla Zygmunta napisany został 
również poemat Kochanowskiego p. t. Propo
rzec w czasie sejmu lubelskiego 1569 r. z racji 
drugiego hołdu pruskiego, który dał poecie im
puls do poematu. Mamy tu ustępy do Zygmunta 
Augusta, na jakie nie zdobył się nikt przedtem 
i potem. Weźmy chociażby sam widok króla 
w jego majestacie, jak go opisuje poeta:

Oto w zacnym ubiorze i w złotej koronie 
Siadł pomazaniec bożv na swym pańskim tronie, 
Jabłko złote i złotą laskę w ręku mając,
A zakon Najwyższego na łonie trzymając.
Miecz przed nim srogi, ale złemu tylko srogi, 
Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi.

A kiedy potem, jak mówi poeta, ostatek dnia 
przywłaszczyły sobie biesiady, król ani dbał 
o nie, szukając owszem rady, jakoby dwa na
rody do jedności przywiódł. Woła wtedy Ko
chanowski do niego:

. . . .  Ty nas sercem zepni i myślami.

Dowodzi nadto za Andrzejem Fryczem Mo
drzewskim, że człowiek z przyrodzenia swoje
go żyć może tylko w społeczności, w czem tkwi 
sama geneza państwa:

Stąd zbory, stąd urosły miasta znamienite 
Stąd prawa i porządne Rzeczypospolite,

zadaniem przeto króla jest przywieść w jedno 
obydwa państwa wspomniane, związać je 
węzłem nieroztargnionym, a przez to ugrunto
wać w nich pokój i bezpieczeństwo. Z poematu 
tego widzimy, że mowy być nie może o jakiejś 
rzekomej niechęci Kochanowskiego względem 
króla Zygmunta Augusta, jeżeli o czem mówić 
można to jedynie o szczerem uwielbieniu. 
Uwielbienie to zresztą rozciąga się na wszyst
kich poprzednio panujących w Polsce, których 
podaje za Kadłubkiem i na cały dom Jagiello
nów, jak świadczy o tern jedna z pieśni Kocha
nowskiego, powstała również w tym czasie
(P.I, 10):

Kto mi dał skrzydła, kto mię odział pióry 
I tak wysoko postawił, że z góry 
Wszystek świat widzę, a sam jako trzeba,

Tykam się nieba.

O Zygmuncie Auguście zaś pisał w tej pieśni:
Niechaj fortunnie i zdrów nam panuje,
A zwierzonego nie wzdawa opieku,

Aż pełen wieku.

P.  H u l k a  L a s k o w s k i .

GŁOSY ŻYWYCH.
Modernizmu niema, modernistów istnieje ty

siące. Rzym mógł im nakazać milczenie, mógł 
wymusić na nich przysięgę, ale nie mógł zgła
dzić przekonań, które istnieją w umysłach i ser
cach tysięcy ludzi. Jakie głosy odzywały się 
jeszcze niedawno w szeregach kleru katolic
kiego, o tern świadczą przykłady niżej podane. 
Warto je przypomnieć w czasach wzmagające
go sie klerykalizmu. Po każdej zimie reakcji 
przychodzi nowa wiosna. Powtarza się to od 
stuleci.

,,Przywykły do panowania, mniema Rzym, 
że wyniki badań może narzucić, a badaczy 
przymusić, aby głosili tylko to, co mu jest miłe, 
pożądane i przyjemne. Zdaje się mu, że nauce 
może wydawać takie same rozkazy jak mini
strantom. Brak mu wszelkiego zrozumienia dla 
dochowywania wierności naukowym przeko
naniom. Na tern stanowisku, jakie zajmuje ko
ściół rzymski, nie może on mieć wogóle żadne
go ustosunkowania do nauki. Głosząc, że jest 
kierowany i oświecany przez Ducha świętego, 
kościół rzymski i bez nauki jest wszak w pełni 
posiadania boskiej prawdy. Zna on przeto zgóry 
wszystko lepiej, stoi wysoko ponad omylnością

i tak dalece niezależny jest od wiedzy i uczo- 
ności ludzkiej, że sam siebie uważa za kamień 
probierczy i miarę wszelkiej nauki, nietylko te
ologicznej, lecz i świeckiej, której wartość okre 
śla stopniem zgody z własną doktryną. Uczony 
może badać w ciągu całych lat i dziesiątków 
lat; rzymski monsignore decyduje, choćby 
o sprawie nie miał najmniejszego pojęcia. I słusz
nie. Bo uczony dochodzi jedynie i ustala, co jest 
prawdą, zaś monsignore stwierdza, czego chce 
kościół. Uczeni, jak wogóle kapłani i wierni, 
choćby byli niewiem jak starzy, są i będą 
poczciwemi owieczkami, potrzebującemi du
chownego pasterza, są niedorosłemi dziećmi, 
które bez rzymskiej opieki nigdy się obyć nie 
mogą. Wszvscy oni razem tworzą Ecclesia dis- 
cens (kościół nauczany), który ma tylko mil
czeć i słuchać. Duch święty jest monopolem 
prałatów“. Joseph Schnitzer, prof. dogm. 
katolickiej uniw. w Monachjum w latach od 
1902 do 1913.

,,Aby utrzymać się we Francji, katolicyzm 
stanowczo nie powinien być partją reakcyjną, 
czy to pod względem politycznym, czy też pod 
względem społecznym. Tern niemniej warunek
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ten nie wystarcza, a raczej zrealizować go nie 
sposób, i katolicyzm będzie siłą rzeczy tętn, 
czem być nie powinien,to jest partją i to partją 
reakcyjną, skazaną na nieuleczalne słabnięcie 
i na zagładę nieuniknioną, o ile nauka kościel
na narzucać będzie światu wyobrażenia kosmo
logiczne i historyczne, niezgodne z wyobraże
niami wytworzonemi przez pracę naukową 
ostatnich stuleci. O ile wierni utrzymywani bę
dą w strachu, że są nieprawowierni i obrażają 
Boga, gdy myślą prosto i przyjmuią za swoje te 
hipotezy i wyniki filozoficznych, historycznych 
i naukowych badań, jakich nie przewidzieli te
ologowie średniowieczni, uczeni katoliccy 
przypominać będą dzieci wodzone na pasku 
i bite przez swoją niańkę za każdy krok samo
dzielny. Wykształcenie tak osobliwe i wadliwe 
wytwarza oczywiście psychikę również osobli
wą i niższą, a ta pociąga za sobą ducha partyj- 
nictwa i nieufności względem tego wszystkiego, 
co jest naprawdę światłem i postępem. Naj
mądrzejsza polityka, najszlachetniejsza troska 
o masy ludowe nie zapewnią u nas przyszłości 
katolicyzmowi, jeśli katolicyzm, który, będąc 
religją, jest przedewszystkiem wiarą, występo
wać będzie pod postacią doktryny i dyscypliny 
przeciwnej wolnym dążeniom ducha ludzkiego; 
doktryna ta już jest podminowana przez naukę, 
wyosobniona i wyosabniająca każdego, kto aa 
tym świecie chce żyć, kształcić się i czynić po
stępy pod każdym względem...“ Alfred Loisy 
do r. 1893 profesor egzegezy biblijnej w Pary
skim Instytucie katolickim.

„Ojcami Kongregacji nazywa się grupę kar
dynałów, którzy orzekają w ostatniej instancji. 
Otóż św. Kolegjum przedstawia dzisiaj grono 
wybrane z pośród episkopatu i kleru kurialne
go nie na podstawie poziomu kultury czy nie
zwykłych zdolności umysłowych, ale na podsta
wie kryterjów biurokratycznych i konwenan
sów polityczno-dyplomatycznych. A ta grupa 
kardynałów która w rękach swoich trzyma lo
sy kultury katolickiej, składa się z garstki lu
dzi. dla których obcemi były zawsze najżywot
niejsze sprawy umysłowości i wogóle duchowej 
kultury współczesnej. Jest to zgromadzenie 
skostniałych wsteczników, którzy interpretują 
dosłownie to posłannictwo i tę tradycję, które 
same przez sie dzień w dzień powinny być pod
dawane rewizji, a pobudek do niej szukać 
w zmieniających sie wymaganiach życia spo
łecznego. Pozatem ojcowie Inkwizycji najwyż
szej. osobistości dekoracyjne, dotarłszy do szczy
tu swvch ambicyj i parci taiemnym instynktem 
bezwładu duchowego do wykorzystywania oka
załości swego wspaniałego dostojeństwa, dalecy 
są od narażania sie na cieżkie i niebezpieczne 
kompromisv umysłowe, nie maią ani czasu ani 
ochoty zdobywania bezpośrednich wiadomości 
o stanie zagadnień naukowych i kulturalnych, 
poddanych bezapelacyjnie ich osądowi; jeszcze 
mniej chce im sie wytwarzać sobie własne zda
nie w tym przedmiocie. Obowiązek wstępnego

badania i oceny myśli i dążeń, zaskarżanych 
wobec świętego Oficjum przez zamgloną podej
rzliwość najbardziej zacofanych biskupów 
i przez tę gwardję pretorjańską, zazdrosną 
i dufną, jaką tworzą jezuici, przypada całkowi
cie grupie konsultorów Kongregacji, a na Jej ra
portach opiera się sentencja „ojców“. Otóż ta 
grupa konsultorów rekrutuje się zazwyczaj 
z kleru zakonnego, z pośród księży należących 
do wszelkich stopni hierarchji klasztornej, ale 
równych sobie co do ciemnoty i jaskrawej igno
rancji wobec wiedzy i kultury współczesnej. 
Gdy śród spisów hierarchji katolickiej odczytu
je si<̂  nazwiska konsultorów tajemniczej Kon
gregacji, która mniema o sobie, że tworzy jądro 
maszyny wyrabiającej prawowierność i gdy się 
zna ich kwalifikacje umysłowe, zazwyczaj ne
gatywne, ich wykształcenie teologiczne zawsze 
strasznie przestarzałe, to się doznaje głębokie
go uczucia śmieszności. Tem niemniej to uczu
cie śmieszności bardzo szybko ustępuje ostremu 
uczuciu obrzydzenia i oburzenia, gdy się zważy, 
że od ciasnogłowej oceny, od uprzedzeń i tępo
ty tej mentalności przestarzałej zależy wygła
szanie ostracyzmu przeciwko stale ponawia
nym próbom wprowadzenia w orbitę duchowo
ści zbiorowej podstawowych i niezniszczalnych 
skarbów ewangelji“. — Ernesto Buonaiuti, prof. 
unwersytetu w Rzymie.

Ograniczamy się narazie do tych trzech gło
sów, dodając że zdań podobnych, wychodzą
cych z pośród kleru rzymskiego, możnaby przy
toczyć setki. Gdy sie czyta wywody światłego 
i odważnego księdza Buonaiuti o starych dygni
tarzach rzymskich, którzy o świecie wspóczes- 
nym nic nie wiedzą i wiedzieć nie chcą, ale wy
dają nieodwołalne wyroki na cały błogosławio
ny postęp człowieka pracy, to przypominają się 
słowa nieocenionego w różnorakości usiłowań 
Adama Mickiewicza, który 29 września roku 
1849 napisał: „Wszyscy wiedzą, że członkowie 
świętego Kolegjum są no większej części ludźmi
0 umyśle pospolitym, bez charakteru i o mier- 
nem wykształceniu. Zajęci całkowicie drobne- 
mi intrygami dworskiemi i staraniami o dro
biazgi administracyjne, nie mieli ani ochoty, ani 
czasu do poważnych studjów naukowych“. Do
strzegł to Mickiewicz, który nie był teologiem
1 nie należał do hierarchji kościelnej. Po latach 
niemal stu to samo pisze teolog rzymski. Nic 
się więc nie zmieniło w Rzymie, od lat stu, 
a nawet od lat tvsiąca. Jedyną troską jest troska 
o autorytet i siłę materialną. Zdobywa ją poli
tyka, która z chrześcijaństwem nie ma nic 
wspólnego.

To jest atmosfera, w której dochodzi do ta
kich straszliwych rozdwojeń duszy, jakie uja
wniło się w księdzu Turmelu, wzorowym ka
płanie rzymskim i autorze szeregu książek, 
zwalczających papiestwo przy pomocy wyjąt
kowo wielkiej wiedzy. Ks. Turmel, o którym 
piszemy na innem miejscu obszerniej, poddał sie 
przemocy zewnętrznej dla chleba i spełniał
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swoje obowiązki kapłańskie wzorowo: chrzcił, 
odprawiał msze, wygłaszał kazania, udzielał 
ślubów, grzebał zmarłych. Zaś w chwilach wol
nych od tej pracy pisywał swoje wyborne książ
ki naukowe, któremi podkopywał panowanie 
papieża i jego włoskich rodaków. Rzym skaso
wał samo pojęcie modernizmu, nie mógł oczy
wiście skasować modernistów. Nazwa wyklęta, 
rzeczywistość istnieje. Kolegjum kardynalskie 
wyklęło w swoim czasie teorje Galileusza, 
a ziemia obracała się spokojnie dalej, pomimo, 
że dźwigała na sobie takich ciemnych i dufnych 
hierarchów. Dzisiaj wyklęty zastał modernizm, 
a duch tchnie kędy chce, nie troszcząc się ani 
o politykę, ani o teologję średniowiecznych

przeżytków. Turmelów jest dużo: moderni
styczna literatura i pamiętniki księży francu
skich mówią o tern wyraźnie i głośno. Ale kurja 
rzymska udaje, że o tern nie wie, jak w swoim 
czasie długo udawała, że nie dostrzega atei
stycznego katolicyzmu Maurrasa we Francji. 
Dopiero względy polityczne kazały potępić ten 
ateistyczny katolicyzm rojalistów dla przypo
dobania się republice Że to się skończy zupeł
nym rozkładem, jest rzeczą pewną: ciało można 
spętać w więzieniu, albo spalić je na stosie, du
cha spętać nie można. I nic nie pomoże wykli
nanie postępu, wolności słowa i wolności su
mienia. To jest żywioł ducha ludzkiego.

R.omuald B al awe l de r .

PODSTAWY HISTORYCZNE „POPIOŁÓW” ŻEROMSKIEGO 
I „KOŃCA EPOPEI” TETMAJERA.

(Ciął dalszy).

Najprzew.: ,,Każ zobaczyć, kto tak stuka?“
Z ust do u'st pierwszy Dozorca Najprzew. do

nosi: ,,Jest-to Światowy, żądający być przy
puszczonym do naszego społeczeństwa“.

Najprzew.: ,,Pytaj się o jego nazwisko, prze
zwisko, jego lata i ojczyznę...“

Odprawiwszy te pytania i po słyszanych od 
Światowego odpowiedziach, Najprzew. każe go 
wpuszczać: ,,Niech wnijdzie...“

— (Odtąd Żeromski cytuje z wym. źródła pra
wie dosłownie).

Otwierają drzwi z wielkim hałasem, Brat zaś 
Straszna rzuca Światowego silnie w ręce obu- 
dwóch B, Dozorców mówiąc do niego:

,,Precz Nieszczęsny! porzucam cię losowi 
Twojemu!“

Obadwaj B. Dozorcy odbieraią go, prowadzą 
i stawiają go między sobą przy kobiercu; naów- 
czas Najprzew. wywyższonym głosem do niego 
mówi:

,,Zuchwalco Światowy, jakież cię tu przedsię
wzięcie wiedzie! Nie byłażby to ciekawość prze- 
niknienia świętych skrytości naszych? Drżyj! 
drżvi nieszczęśliwej Stoisz nad brzegiem okrop- 
fiej przepaści, odgrażającej tobie zgubę osta
teczna. jeżeli jesteś dosyć śmiałym tę chcieć na 
nas kłaść winę. Odpowiedz! jestto ciekawość 
albo gorliwość prawdziwa zostać między nami 
przyjętym?“

Światowy odpowiada.
Naiorzew.: Na słowach twoich nie dosyć,

trzeba nam dowodów pewniejszych. Bracie, 
drugi Dozorco! przyłóż szpady twojej koniec do 
serca przyprowadzonego Zuchwalcy! Każ mu 
dla poszukiwania światła od Zachodu na

Wschód odprawić podróż, w przypadku zaś, 
gdyby najmniejszą dał w sobie uporczywość po
znać, przeszyj mu jego zdradzieckie serce na 
wylot“.

B. II Dozorca dobywa szpady, koniec jej na 
sercu Światowego przymierza. I Dozorca bierze 
go za prawa rękę, i od zach. na wsch. przez pół
noc prowadzi, rozkazując mu, aby Najprzewie- 
wielebniejszemu głęboki życzył pokłon, i potem 
przez południe przechodząc, odprowadza go do 
zachodu. NB. Podczas podróży rozkazuje się 
kiedy niekiedy Światowemu schylać, jak gdyby 
pod sklepienia przechodził i czasem każe mu się 
wysoko podnosić nogę, jakby miał rozmaite da 
przeszkodzenia zawady. Kiedy Św. do wsch. 
nadchodzi, Najprzew. wielkie uderzenie głosi, 
wtedy Bracia wielki hałas robią, poty Św. do 
zach. nie dojdzie. Gdy się tam już znajduje, 
Najprzew. daje znowu jedno uderzenie i wielka 
zachowuje się cichość...

Najprzew. pyta: ,,Jak się sprawował?“
I Dozorca: „Bardzo dobrze, Najprzew.“
(Najprzew.: „Miło mi to, lecz mało na tern do 

przekonania nas o swojej szczerości — pytaj się 
jego, Naprz. B. I Dozorco! jeżeli się czuje być 
w stanie odprawienia drugiej, daleko przykrzej
szej i niebezpieczniejszej podróży od pierw
szej“.

I Dozorca rozkazuje II Dozorcy to zapytanie 
zrobić, jeżeli odpowie „dobrze“, natenczas N. 
mówi):

„Prowadź go pod stalowe sklepienie“.
Wszyscy B. B. dobyte szpady swoje na krzyż 

złożone trzymają i niezmierny udają szelest; 
a B. B. Dozorcy prowadzą Św. pod temi szpa
dami.
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(Podróż się od płd. ku wsch. odprawuje, stam
tąd przez płn. do zach.).

N. B. Gdy Światowy do wsch. przybywa i po
kłon swój złożył (Najprzew. wielkie uderzenie 
daje, Bracia hałasować nie przestają, póki 
u zach. nie stanie. — Tu znowu pytanie N. 
i odpowiedź o sprawowaniu sięr N. każe pytać, 
czy ma odwagę do III-ciej gorszej podróży).

Po uczynionych pytaniach i złożonych od
powiedziach N. do I Dozorcy strasznym mówi 
głosem: „Prowadźcie go więc w te okropne 
strony, do których my sami (dobrze oświeceni) 
zbliżyć się nie odważamy jak ze drżeniem 
i z bojaźnią; każcie mu skutki pałającego do
świadczyć ognia. Tak, Bracia moi! dajcie mu 
poznać wszystkich żywiołów gwałtowność, 
osobliwie zaś, jeżeli zadrży, rzućcie go w otchłań 
koło niego krążącą".

NB. Zdmuchują przed nim proszek z żywicy 
zapalonej, inni Bracia mieszkami jemu za uszy 
dmuchają, drudzy deszcz sporządzają, kładą go 
także na taczkach, udają trzęsienie ziemi.

Znowu pytania i odpowiedzi. N. każe złożyć 
przysięgę:

,,Każ mu zgiąć lewe kolano, kłaść prawą rę
kę na Ewangelię i daj mu ten cyrkiel w lewą rę
kę, niech koniec do serca przytknie".

Natenczas N. jedno uderzenie daje (i mówi: 
,,Do porządku Bracia moiJ").

Każdy Brat szoadę swoją dobywa i kładzie ją 
na głowę Św. N. każe sekretarzowi (Gintułt 
u Żeromskiego) czytać przysięgę, którą ma 
Św. powtarzać. — Przysięga ucznia:

„Przysięgam przed Bogiem Najwyższym, ca
łego świata Budownikiem na honor i zbawienie 
moje: jako skrytości mularzowej Mularstwa 
z jak największa u siebie zachowam pilnością. 
Przysięgam, iż póki życia mego, żadnej nie dam 
pobudki ażeby przyrzeczone skrytości znacznie 
lub nieznacznie rozniesione były; ani nie do
puszczę, ażeby zdradzone albo do publicznej 
wiadomości, bądź napisane, drukowane, ryso
wane, sztychowane, czyli innym jakim tylko 
bądź sposobem podane były. Nadto przysię
gam i obiecuję, jak najświętobliwiej dochować 
i w razie życiem i krwią moją wszystkie statuta 
i ustawy najpoważniejszej społeczności bronić. 
W przypadku przestąpienia pozwalam mieć 
gardło przerżnięte, serce i wnętrzności wyszar
pane i do morskiej rzucone przepaści, ciało mo
je na popiół spalone i po wszystkich czterech 
częściach od wiatru rozproszone; (ażeby imię 
moje z całego ziemi zupełnie wymazane 
wierzchołku, i pomiędzy wszystkimi wolnymi 
Mularzami w niwecz obrócone zostało, ażeby 
pamiątki mojej najmniejszej nie pozostał ślad, 
chyba jedynie dlatego, aby całemu rodzajowi 
ludzkiemu za obrzydłość służył). Niechaj mi 
najwyższy świata Budownik swej pomocy 
udziela; na potwierdzenie przysięgi, całuję sło
wa Zbawiciela mego".

Po wykonanej przysiędze N. mówi:

„Bracie poświęcicielu przybliż czarę od krwi".
Bracia przynoszą miednicę pod serce Ś., żeby 

ją uczuł, naówczas N. bierze cyrkiel, przytyka 
do lewej piersi i nań 1 uderzenie daje, mówiąc:

„W imię Najwyższego całego świata Bu- 
downika".

Za drugiem uderzeniem „W imię Najpoważ
niejszej i ~I pod..." Za trzeciem uderzeniem „Mo
cą mi powierzoną i za zezwoleniem wszystkich 
B, przyjmuję cię za ucznia Mularza. Podnieś się! 
Zaprowadźcie go na zachód".

Gdy już między obydwóch Doz. postawiony, 
N. mówi:

„Br. I Doz.! zapytaj jego, jeżeli pragnie pierw
szego stopnia światła dostąpić?"

Św. odpowiada. NB. Potrzeba aby wszystkie 
pogaszone były świece i tylko spirytus winny 
się na ołtarzu palił, a dwóch przed nim Braci 
zadmuchiwali z żywicy sporządzony ogień. 
Wszyscy B. szpady swe dobywają i wymierzo- 
nemi ku nowo przyjętemu trzymają je końcami. 
Wszystko tak wygotowawszy N. mówi:

,,B. I Dozorco! daj mu pierwszy stopień 
światła"; co się wykonywa przez uderzenie od 
N. ogłoszone. Za trzeciem uderzeniem mówi 
mu:

„Drżyj WPan, jeżelibyś miał wiarołomcą zo
stać, wszystkie albowiem ku tobie na to są 
obrócone oręże, ażeby niemi twoje zdradzieckie 
przeszyć serce, gdybyś się kiedy tak podłym 
oznaczał, sprzeciwienia się dobrowolnie wobec 
wszystkich około ciebie stojących Braci wyko
nanej przysiędze".

N. jedno uderzenie dając, mówi:
„Niech będzie światła pozbawiony!"
To wypełniwszy oświecają \~] i jak najwięk

szą zachowuje się cichość; gdy wszystko już 
sporządzono i każdego Brata szpadą uzbrojona 
ręka, N. pyta się:

„Czego żądasz, Mospanie?"
O. „Światła".
N.: „Najpoważniejsi B. Dozorcy! udzielcie no

wo przyjętemu wielkie światło!"
(Co się powoli wykonywa) i za trzeciem ude

rzeniem N. zawiązanie ócz odbiera się dalej.
N.: „Bracie mój! jesteś do nas na ucznia przy

jęty; (przypomnij sobie okropność złożonej 
przysięgi), a jeżeli się sprawować będziesz jak 
prawdziwemu Mularzowi przystoi, nie tylko 
wszystkie pod okiem twojem wydobyte żelaza, 
ale nawet wszystkie na całym okręgu rozsze
rzonych B. oręże będą zawsze ku twojej obro
nie gotowe".

N. „Do porządku (moi Br.)".
NB. Szpady swe chowają i do porządku sta- 

wają.
N.: „Zasłońcie nowo przyjętemu ramię i po

magajcie mu przez 7 stopniów wchodzić, lecz 
zawsze stawcie nogi jego nakształt węgielni- 
cy“ (L).
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Po odprawionych 7 krokach, N.: „Postawcie 
go na cyrkule mądrości, na węgielnicy szczero
ści, na gwiaździe płomienistej“.

Gdv to skończono. N. mówi. , Tu B. Obrząd
ków Mistrz podaje N-mu poduszkę u ołtarza, 
na której fartuszek“.

Następuje opis ceremonji podania rękawi
czek, wykład kobierca i t. p., a potem zamknię
cie loży.

N. : „Bracie I DozJ która jest godzina?“
O. : „Północ spełna, N.“
N.: „Ponieważ jest północ spełna oświadczże 

w rzędach swoich, iż zamyślam tę sprawiedliwą 
i doskonałą Uczniów r~j zamknąć przez 3 wiel
kie uderzenia“.

Dalszy ciąg oparł Żeromski na innym akcie 
masońskim, p. t. „Rytuał loży stołowej“ l).

„Po każdem prawie przyjęciu kandydata do 
stopnia ucznia, urządza się zaraz po sesyi loży 
zwvkłej loża stołowa czyli uczta masońska 
w ten sposób“. (Załęski j. w. cz. II, str. 91—93). 
Czytamy więc m. in.:

„Stół ustawia się w podkowę. Mistrz kat. za
siada w środku obok niego po prawicy Brat 
Mówca, a tuż przy nim świeżo przyjęty uczeń.

Mistrz kat.: Loża stołowa ucznia jest otwar
tą i każdy B. może pracować wedle projektu 
pracy, jaki dawany będzie.

Uderza młotkiem raz i daje dyspenzę od mil
czenia. Po kilku daniach następują toasty. 
Mistrz uderza młotkiem i mówi, co B. Doz. po
wtarzają: — Bracia nabijcie strzelby prochem 
tęgim.

Po chwili: Czy wszystkie strzelby nabite pro
chem tęgim? Po chwili. Damy ognia ten I raz 
na zdrowie i pomyślność króla J . N. N. — (u Że
romskiego na cześć Fryderyka Wilhelma) — rę
ka prawa do strzelby — strzelba do lica — do 
ust — ognia. — Pijąc, patrzą na Mistrza — po 
wypiciu Mistrz komenderuje: Strzelba do piersi 
lewej — do prawej — do środka piersi — dwa 
razy jeszcze uczynić trójkąt. Bracia wykonują 
komendę i razem uderzają grubem dnem szklan
ki o stół.

W podobny sposób dają ognia na zdrowie 
w. Mistrza, w. Wschodu, urzędników loży. 
Ostatni strzał na zdrowie wszystkich na całym 
świecie Masonów daje się w ten sposób: Mistrz 
kt. stojąc:

— „Ostatni raz wystrzelim (z wykładem ta
blicy rysunkowej) na zdrowie wszystkich (więk
szych i mniejszych) Masonów od bieguna do 
bieguna ziemi, stąd przed wystrzałem, niech 
Bracia na znak tej ligi tajemniczej zrobią ciągły 
łańcuch, ogniwo łącząc z ogniwem“.

Bracia stanąwszy w otworze podkowy stołu, 
podają sobie ręce, Mistrz ze swymi sąsiadami, 
Dozorcy z Braćmi służącymi, urzędnicy między

*) (Wyjęte z ks. „Frank, masonia mężczyzn i kobiet“ 
1810, str. 60 —■ 68).

sobą i reszta Braci tak, iż łokieć prawej ręki 
jednego łączy się z łokciem lewej ręki drugiego; 
dłoń zaś na stawie ramienia sąsiada i nawza
jem. W tej pozie śpiewają „pieśni stołowe“.

(Po śpiewie Mistrz daje komendę do strzału, 
jak wyżej. Uczta przeciąga się do północy).

Dzieje się to wszystko u Żeromskiego w loży, 
założonej 6 kwietnia 1797 w Warszawie p. t. 
„Zum goldenen Leuchter“, niemiecko-polskiej]). 
Loża „Friedrich Wilhelm zur Säule“, o której 
Żeromski wspomina, powstała w Warszawie 19 
lutego 1802 r.

Następny rozdział w „Popiołach“ p. t. „Loża 
profanki“ oparty został również na aktach ma
sońskich p. t. „Rytuał instalacji loży adopcyj
nej „Dobroczynność“ w Warsz. 1786 ‘) oraz 
,Rytuał loży adopcyjnej“ *) * 2 3).

„Po otwarciu loży — (dla przyjęcia do stop
nia I Uczennicy - Heleny) — Przewielebny za
pytuje, czy nie ma nikt żadnego przedłożenia. 
Odpowiadają, że jest Profanka, która pragnie 
zostać Masonką.

Mistrz zapytuje, czy obyczaje jej i życie jest 
znane; i czy ona ma poręczyciela?

Po twierdzącej odpowiedzi, Przew. jeszcze raz 
przedstawia loży, jak koniecznem jest przy
puszczać tylko osoby nieskalanej cnoty) i zapy
tuje Braci i Sióstr, czy nie mają nic do zarzuce
nia Profance i czy się zgadzają na jej przyjęcie?

Zgodzenie się objawia powstaniem i wycią
gnięciem ręki ku obrazowi (a gdy jest jedno
myślne). Przew. deleguje jednego Brata, aby kan
dydatkę przygotował, (zaprowadzając ją do izby 
rozmvślań\.. Oorowadzają ją dwa razy wokoło 
loży, trzymając ją pod ręce, poczem przeznacza
ją jej miejsce naprzeciw Przew., który zapytuje 
ją pewnym głosem:

— Kobieto, kto jesteś?
Wymienia nazwisko (i prosi o przyjęcie na 

uczennicę Masonkę —).
Damy ci pierwszy promyk światła, który ma 

kierować twoimi krokami. Niech dadzą Pani 
pierwszy promyk światła.

NB. Jak tylko odwiążą ocy kandydatce, (Bra
cia i Siostry powstają, oprócz Przew., wszyscy 
uderzają po lewem udzie) a Bracia trzymają 
wzniesione miecze na krzyż, robiąc z nich skle
pienie.

(Przew. wtedy mówi: — Przejdź Pani przez to 
sklepienie ze stali. — Ona podchodzi do tronu 
i klęka, aby wykonać przysięgę).

Przysięga: „Ja N. przyrzekam wobec Stwór
cy wszechrzeczy i na wszystko, co świętem być 
może dla kobiety lub dziewicy uczciwej, że za
chowam tajemnicę Masonek i masonji, pod karą 
miecza Anioła Zniszczyciela i płomieni piekiel
nych. Oby mnie to ominęło, i aby ogień, panują

M Por. „Allgemeines Hondbuch Her Freimaurerei" hg. v. 
Verein deutscher Freimaurer t. II, str. 170 i 525.

2) Załęski cz. II str. 85 — 90.
:$) Załęski cz. II str. 75 — 77.
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cy w wyższych powietrznych sferach, ogarnął 
moją duszę a oczyszczając ją,oświecił na drodze 
cnoty“.

(Po tej przysiędze nowo przyjęta wstaje; w tej 
chwili) Brat Straszny, siedzący przy Przew. 
potrąca hałaśliwie łańcuchem blaszanym (trzy
mając go za ostatnie ogniwo). (Dozorca bierze 
łańcuch) i wkłada go na szyję nowoprzyjętej.

— Słowo uczennicy jest feix, co znaczy szko
ła, czyli akademja cnót. Dotknięcie polega na 
wzajemnem dotknięciu pierwszego składu pal
ca wskazującego.

Przew. mówi: — Pozwól kochana Siostro, 
abym ci dał pocałunek pokoju, a ty go oddasz 
Braciom i Siostrom, również jak słowo, znak 
i dotknięcit.

Siostra spełnia to wszystko“.

Jeśliby kto miał cierpliwość, by porównać 
dokładnie odnośne rozdziały „Popiołów“ z ustę
pami akt masońskich, zacytowanymi powyżej, 
zauważyłybv niewątpliwie, że:

1) Żeromski chętnie przepisuje nieraz* dosło
wnie całe ustępy w swej powieści.

2) Wyrzuca te części opisów, których usu
nięcie jest usprawiedliwione stanem psychicz
nym bohatera. (Np. gdy Rafał doznał uczucia 
przestrachu przed przysięgą, gdy, ogarnięty 
różnemi wzruszeniami, mało na nią zwraca 
uwagi, Żer, przysięgę opuszcza. Z podobnych 
powodów nie cytuje długiego „wykładu ko
bierca“ i t. p.).

Ale czas, by z dusznej atmosfery lóż masoń
skich wyrwać s;ę z Rafałem w zaczarowany 
świat Tatr. Inaczej wyglądała sto kilkadziesiąt 
lat temu wyprawa na tatrzańskie turnie, niż dzi
siejsza wycieczka turystyczna. Przygody ro
mantyczne Rafała, napad rozbójników i t. p., 
mają również swe uzasadnienie historyczne. 
Wystarczy, jeśli powołamy się na świadectwo 
Józ. Rulikowskiego1), który opisuje, jak nau
czyciel jego Aubry napadnięty został w Ta
trach przez rozbójników, pozbawiony mienia 
i t. p.

Nagle na cichą wieś polską w Galicji spada 
oiorunowa wieść, że sięgający po berło świata 
Napoleon idzie na gnębicieli Polski, że gromi 
Prusy i wkracza na terytorjum polskie. Nawa
ła czynów wojennych zbliża się groźną falą, by 
wlać ogień w kraj cichy, by serca rozpalić, by 
zmusić naród ujarzmiony do wyrwania się 
z ciasnego kręgu szarej pracy i zabaw. Budził 
się kraj cały.'..

A tam — na zachodzie — walczyły już od 
lat kilkunastu polskie dłonie i serca o byt i ura
towanie honoru ujarzmionej Ojczyzny. Tam,

l) J . ’Rulikowski ,,Urywek wspomnień^ (1782 — 1800) 
wyd. Bartoszewicz, str. 136 — 137.

zdała od Polski, walczyły z myślą o Ojczyźnie, 
Legjony.

Jedźmy za ks. Gintułtem w trud wojny.

II.

„List gen. Bonapartego do Dyrektoryatu. 
Z głównej kwatery. Werona 29 Brumera.: J e 
stem tak zmęczony fatygami, obywatele Dy
rektorowie, iż nie jestem w stanie donieść wam 
o wszystkich poruszeniach wojskowych, które 
poprzedziły bitwę pod Arcole, co teraz zdecy
dowała los Włoch. Dowiedziawszy się, iż feld
marszałek Alvinzy zbliża się do Werony dla 
złączenia się z dywizyami jego armii, które są 
w Tyrolu, poszedłem z dywizyami gen. Auge- 
rau i Masseny wzdłuż rzeki Etsch. Tymczasem 
dowiedział się nieprzyjaciel o naszych porusze
niach i wysłał regiment Kroatów i kilka regi
mentów węgierskich do wsi Arcole, która dla 
swego położenia wśród bagnisk i moczarów jest 
b. mocna. Ta wieś zatrzymała cały dzień 15 
przednią straż armii. Generałowie, znając waż
ność czasu, nadaremnie rzucali się na czele ko
lumn dla przebycia małego mostu pod Arcole. 
Wszyscy niemal byli ranieni. Gen. Verdier, 
Bon, Verne, Lasne musieli być z mieisca boju 
sprzątnieni. Gen, Augerau uchwycił chorą
giew, zaniósł ją aż na koniec mostu, został tam 
kilka minut, ale bez najmniejszego skutku 
Z tern wszystkiem potrzeba było przejść ten 
most lub kilka mil obchodzić, coby było nasze 
działanie zepsuło. Udałem się sam. Zapytałem 
się żołnierzy, czy jeszcze są zwycięzcami z pod 
Lodi? Przytomność moja takie sprawiła poru
szenie w wojsku“ — czyta Rafał z „Gazety 
Krak.“ r. 1796, ojcu, który przytem smacznie 
zasypia.

Epopeja Napoleońska właśnie się zaczynała. 
Po świetnem Lodi przyszło decydujące Arcole. 
Zaczynała się szeregiem bohaterskich i zwy
cięskich wysiłków. Po stosach trupów niosą 
pozostali chorągiew zwycięską; — a na czele 
On — niezwyciężony Bonaparte. Trudno było 
o krótsze, a lepsze przedstawienie sytuacji, jak 
przez to przypadkowe odczytanie urywka „Ga
zety Krak.“. Napoleon zwyciężcą Włoch! To 
będzie podstawą wiary garści Polaków, że On 
pomoże do odzyskania niepodległości Polsce. 
Z tej wiary wyrosły Legjony.

Zarys dziejów pewnej części Legjonów dał 
Żeromski w krótkiem opowiadaniu osiwiałego 
w bojach legjonisty Ojrzyńskiego. Materjału hi
storycznego miał autor „Popiołów“ dużo. Mam 
wrażenie, że najwięcej korzystał z Drzewiec
kiego1) i Dąbrowskiego2).

Plan Kosińskiego zajęcia Mantui po pokoju 
w Lunewilu i t. p,, plan samoobrony zagrożo
nych w bycie legjonów znaleźć mógł w „Pa-

’) Drzewiecki „Pamiętniki", wyd. Kraszewski 1858.
) Dąbrowski „Pamiętnik wojskowy legjonów poi. we 

Włoszech".
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miętniku hist. leg. poi. posiłkowych przy ar
miach Rzpltej franc. we Wł. i nad Renem“'1). 
Tutaj też (jak i u K. Małachowskiego4) znaj
dujemy opis planu Dąbrowskiego zajęcia 
7 wysp morza Egejskiego (str. 407).

Szczegóły oblężenia i kapitulacji Genui, wy
mieniane w ,,Popiołach“ podaje Thiessr>), na
zwiska Chodźko0) i t. p.

Jest zresztą rzeczą mniej ważną i ciekawą, 
skąd zbierał autor historyczne fakty. Pewnem 
jest, że wiadomości czerpał z wielu, wielu 
dzieł. Że opierał się przedewszystkiem na 
dziełach źródłowych, na świadectwach świad
ków naocznych i to za słowa swoje odpowie
dzialnych. W nich, poza faktami histor. szu
kał — duszy. W odnośnym wypadku duszy 
tych żołnierzy-tułaczy, którzy przez niebotycz
ne Alpy darli się o głodzie i chłodzie, którzy 
w Rzymie ,,świata stolicy“ leże odbywali, a po
tem po niezliczonych walkach, po bohaterskiej 
obronie i kapitulacji Genui oparli się aż o Mar- 
sylję. Z całego legjonu szczątki jeno zostały. 
Któżby wobec tego nie stracił nadzieji w war
tość sprawy? A przecież resztki łączą się 
z nowymi ochotnikami; nowe tworzą się zastę
py legjonowe. Nowe boje, nowe zwycięstwa. 
A potem? Żadnej nagrody. Nie wie się, co 
z legjonistami uczynić, gdy już zdali się niepo
trzebni.

Rozpaczliwy projekt obrony, wylęgły w du
szach legjonistów, projekt żądania z bronią 
w ręku od Francji rekompensaty za trudy — 
upada. Z łaski Bonapartego wciela Vignolle 
legjonistów do wojsk franc. Legjony poi. prze
stały istnieć, ale dusze pozostały te same. Zo
stała bezmierna ufność, nieograniczona wiara 
w Napoleona. Została nadzieja, że wróci ktoś
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przecie z pośród tysięcy braci legjonowej do 
oswobodzonej Ojczyzny.

O duchu takim, panującym wśród legjoni
stów poi. mógł się Żeromski przekonać, zagłę
biając się w skarbnicę uczuć ich, zawartych 
w ,,Pamiętnikach“ legjonowych w „Listach zna
komitych Polaków“1), w „Zbiorze materjałów 
do hist. legjonów polskich“2).

Na tle krótkiej historji Legjonów wyróżnił 
Żeromski pewne epizody. Są to jakby oddziel
ne obrazy, oddane jaskrawemi barwy, wyróż
niające się dokładniejszem wykończeniem 
wśród mnóstwa pobieżnie narysowanych szki
ców.

Oto pierwszy epizod. Legjony, których ce
lem jest walka o wolność — idą odbierać ją 
z wyższego nakazu innym. Skrajny pionier 
wszechwolności Józ. Sułkowski pierwszy ogła
sza zagładę Wenecji. Polacy odbierają jej sym
bol wielkości: konie Aleksandra W., zdobyte 
ongi w Konstantynopolu.

O zdarzeniu powyższem pisze naoczny świa
dek J. Drzewiecki3): „Słaby był w niej (Wene
cji) garnizon, a z naszych w części złożony: by
ły to kompanje strzelców, garnizon pod bro
nią, w jednym prawie czasie dwa zdarzenia. 
Zamknięto teatra, na plac św. Marka nie pusz
czano nikogo, a przeznaczeni do tego, z po
mocą żołnierzy naszych spuścili konie przed 
frontem kościoła stojące, bronzy wielkiej sławy 
z pięknych czasów sztuki. Wenecyanie w Kon
stantynopolu je byli zabrali. Że niebezpieczeń
stwo groziło, wszyscy oficerowie, których spro
wadziła ciekawość, byli przy wojskowej acz 
skromnej sile, która się na placu znajdowała...

Niektóre wiadomości mógł Żeromski wziąć 
z „Dziennika patrjotycznych polityków we 
Lwowie“4) i t. p. d, c. n.

J  E D N O T A
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T. Gruda.

KLERYKALIZM
Gdy w roku 1902 uczony ksiądz francuski, 

Albert Houtin, wykazał śmieszność legendy św. 
Renego, który miał wskrzesić trupa w siedem 
lat po śmierci, jego biskup monsignor Rumeau 
pogniewał się na niego i powiedział mu między 
innemi, że „biskup nie dyskutuje, nie protestu
je, lecz potępia“. Nasz klerykalizm do niedawna 
także nie dyskutował, nie protestował, lecz po
tępiał: słownie i czynnie. Ciemnota mas była 
jego niewyczerpanym kapitałem obrotowym. 
Od czasu „Nowych Aten“ ks. Benedykta 
Chmielowskiego aż do chwili bieżącej kleryka

mi r,Przyjaciel ludu“, Leszno 1844, XI, str. 400.
4) K. Małachowski ,,Wspomnienia“.
•"’) Thiess „Historja konsulatu i cesarstwa“.
6) Chodźko ,,Historja legjonów“.

PODUCZONY.
lizm nie uczył się, nie próbował nawet rządzić, 
ale panował. Między katolicyzmem angielskie
go kardynała Newmana i francuskiego księdza 
Bremonda, a „Rycerzem Niepokalanej“ jedy
nym pomostem łącznikowym była wspólna 
nazwa i wspólne poddaństwo. Zabobon mas był 
taką potęgą, że nawet notoryczni ateiści wyzy
skiwali go dla swoich celów, udając pobożność.

Pod tym względem coś się u nas jednak 
zmieniło: klerykalizm przymuszony okoliczno
ściami zaczyna się uczyć. Znaczy to, że nauka

*) MListy znakomitych Polaków, wyjaśniających histor
ię legjonów poi.“ (Kraków, 1831).

-) ,,A. Kosiński we Włoszech 1795 — 1803“.
:ł) Drzewiecki „Pamiętniki" (str. 85 — 87).
4) Za r. 1797.
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i u nas zdobyła sobie wysoki kredyt, z którym 
trzeba się liczyć. Dawne legendy literatury 
straganiarskiej nie wystarczają. Oczywiście, że 
klerykalizmowi nie chodzi o rzetelną objektyw- 
ną wiedzę, ale jedynie o jej pozory. Dlatego 
o twórczości naukowej katolicyzmu polskiego 
nic jeszcze nie słychać, a kompilacje, które się 
ukazują, są właśnie kompilacjami i zapożycze
niami z literatury niemieckiej, francuskiej, an
gielskiej. Rzetelna nauka powstaje tylko pod 
przymusem życiowym. Nie można kompilować 
dzieł naukowych, jak nie można kompilować 
wynalazku maszyny parowej i odkrycia radu. 
Katolicyzm rzymski żyje negacją. Przed huma
nizmem i reformacją przystosowywał się konse
kwentnie do pogaństwa antycznego, po refor
macji, która była nawrotem do chrześcijaństwa 
pierwotnego, zwalcza reformację i jej następ
stwa moralne, gdzie tylko może. Ale walka la 
nie zdała się na nic, bo nauce współczesnej, któ
ra jest dziełem reformacji i rozwinięciem zasa
dy wolności sumienia i wolności badania, prze
ciwstawia nie naukę, lecz jej pozory.

Drobnym przykładem dla zilustrowania wiel
kiego, powszechnego zjawiska niech będzie 
,,Encyklopedja“ p. Stanisława Piekarskiego: 
„Prawdy i herezje“. Ma ona obejmować wierze
nia wszystkich ludów i czasów, wydana została 
przez zasłużoną księgarnię warszawską S[. 
Arcta, więc niejeden czytelnik, interesujący się 
sprawami religijnemi, wpadnie, wyrzucając nie
potrzebnie pieniądze na bezwartościowe dzieł
ko. Niema w tej encyklopedji nic o wielkich zja
wiskach życia religijnego Polski, o znakomitych 
myślicielach i badaczach, a religje starożytne 
potraktowane są kapryśnie i bałamutnie, mniej 
więcej tak, jak traktuje te sprawy katecheta 
w klasie czwartej. Ale zato sodalicje, bractwa 
różańcowe, drzewo krzyża świętego, domki lo
retańskie, kadzidła, ornaty, paljusze, kapituły, 
alby, beneficja kościelne, kantyczki i t. d. i t. d. 
wypełniają olbrzymią część tej pociesznej en
cyklopedji.

Niedość na tern: autor jest tak ,,ścisły“ w swej 
„naukowości“, że tą naukowością fałszuje rze
czywistość. O reformacji mówi p. Piekarski 
z obskuranckim przekąsem, nazywając ją wszę
dzie ,,tak zwaną reformacją“, pod hasłem jak 
Kalwin, Luter i t. p. daje nie objektywne infor
macje, ale ziejące nienawiścią paszkwile. Pale
nie czarownic zapisuje p. Piekarski na konto 
reformacji. Pisze dosłownie: „Wiara w czaro
dziejstwo i prześladowanie czarownic dosięgła 
szczytu w czasie t. zw. reformacji i bezpośred

nio po niej, to jest w XVI i XVII wiekur do cze
go przyczyniła się nauka protestancka o cza
rach i potędze szatana wobec zupełnej bezrad
ności człowieka...“. Pan Piekarski, były dyrek
tor departamentu wyznań religijnych w M. W. 
R. i O. P., pisze w przedmowie, że słownik swój 
przeznacza dla katolików przedewszystkiem, 
ale i katolikom też nie powinien podawać do 
wierzenia takich zmyśleń. Kościół rzymski 
przejmował wierzenia mas ludowych i już za 
czasów św. Franciszka z Asyżu przejął także 
wiarę w czarownice. „Młot na czarownice“ 
i bulla „Summis desiderantes" przeciwko cza
rownicom ukazała się 5 grudnia 1484 roku, 
a więc na 33 lata przed wystąpieniem Lutra, 
a na sto pięćdziesiąt lat co najmniej przed 
utrwaleniem się protestantyzmu. Stosunek Le
ona a III do masonerji i sprawa Taxila mogą tu 
służyć za ilustrację, jak się naprawdę rzeczy 
mają. Protestantyzm przejął fatalne dziedzictwo 
zabobonów rzymskich i powoli jedynie wyzby
wał się ich, w miarę jak się rozwijała jego wiel
ka idea.

O Kalwinie pisze p. Piekarski w sposób zgoła 
niepoważny, polemizując raczej, niż informując.
0  sprawie Serweta reteruje, że Kalwin kazał go 
spalić „na wolnym ogniu“. Kalwin był gorliwym 
rzymskim katolikiem, zanim stał się krzewicie
lem zasad ewengelicznych. Stosunek swój do 
czarownic i heretyków wziął z kościoła rzym
skiego. Ale zasada jego zwyciężyła, bo jego 
zwolennicy wystawili ofierze Kalwina pomnik, 
uznawszy, że Kalwin się mylił w metodach po
litycznych. Setki tysięcy czarownic i heretyków 
spalonych przez kościół katolicki za pośredni
ctwem ramienia świeckiego i jeden Servet, to 
konfrontacja fatalna dla sprawy p. Piekarskie
go. O Lutrze powtarza p. Piekarski wszystkie 
znane anegdoty, nie pomijając i dwużeństwa Fi
lipa, któremu doradzał, aby „na miłość boską 
mocno kłamał (Um Gottes willen eine gute 
starke Lüge!) A Theclogia moralis jako system 
kłamstw i wykrętów? Jeśli Luter pobłądził na
wet w tern, czy w owem, to z błędów nie robił 
systemu, jak nauczyciel kościoła Liguori. To sa 
różnice ogromne. Indywidualny błąd co innego, 
a systemat blagi i wykrętów co innego. „Pro- 
wincjałki“ Pascala i podręczniki „teologji mo
ralnej“ mówią same za siebie i wykręty p. Pie
karskiego nie zdały się na nic.

„Prawdy i herezje“ p, byłego dyrektora de
partamentu nie mają żadnej wartości naukowej; 
jest to podręcznik dla klerykalizmu wojującego
1 jako taki nie wart jest czytania, a tern mniej 
oczywiście kupowania.

a I
sj Życie to nie zabawka; raz popsute. zmarnowane trudno naprawić.
^  SEW ER . 5
g £
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SPRAWA MALTAŃSKA.
Sprawa maltańska jest dziś wysoce aktualna. 

Prasa całego świata, nietylko zainteresowana 
bezpośrednio angielska, watykańska i włoska 
— lecz także francuska i niemiecka, poświęca 
jej dużo uwagi.

Spór toczący się między papiestwem i kle
rem maltańskim z jednej strony, a rządem an
gielskim i maltańską partją konstytucyjną 
z drugiej, już dawno przestał być sprawą o zna
czeniu wyłącznie lokalnym i stał się sprawą 
doniosłą nie tylko dla całego świata ewange
lickiego, lecz dla całej współczesnej cywiliza
cji.

Aby zrozumieć należycie doniosłość tej spra
wy, trzeba zapoznać się bliżej z historją wyspy 
Malty i Rycerzy Maltańskich.

Brytyjska wyspa Malta leży o jakie 60 mil na 
południe od Sycylji i na przestrzeni 306 kilo
metrów kwadratowych ma 225,000 mieszkań
ców.

Zakon Rycerzy Maltańskich, albo Joanni- 
tów, sięga czasów bardzo odległych. W roku 
1048 kupcy włoscy założyli w Jerozolimie szpi
tal św. Jana. Szpital ten utrzymywano z ofiar 
pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. 
Dokoła tych zbożnych poczynań powstał z cza
sem silny i potężny zakon Joannitów, zwanych 
tak od imienia św. Jana, patrona szpitala jero
zolimskiego. Po pierwszej wyprawie krzyżowej 
i zdobyciu Ziemi Świętej, ówczesny mistrz za
konu, Rajmund du Puy (1120 — 1160) zrefor
mował zakon, dodając do trzech zwykłych ślu
bów zakonnych: posłuszeństwa, ubóstwa i czy
stości — ślub czwarty, a mianowicie ciągłej 
walki z niewiernymi. Członków zakonu podzie
lił w ten sposób na rycerzy, księży i braci. 
Ubiorem ich był czarny płaszcz z białym ośmio
ramiennym krzyżem po lewej stronie.

Po utracie Palestyny, Joannici przesiedlili 
się do Akko (1187), a gdy i to miasto wpadło 
w ręce Saracenów, przenieśli się na wyspę 
Cypr — stamtąd znowu na wyspę Rodos (1309) 
i nazwali się Rycerzami Rodyjskimi. W roku 
1522 — oblężeni przez Solimana II, opuścili 
Rodos i przez jakiś czas tułali się po Europie. 
Wielkim ich mistrzem był wówczas wyjątkowo 
dzielny L‘Isle Adam. Jeździł on po Europie, do
cierał do wybitnych jej władców, a wymową 
swoją i ujmującą powierzchownością zdołał 
skłonić cesarza Karola V do ofiarowania zako
nowi wysp: Malty, Gozzo i Comino (1530 r.). 
Od tej pory Joannici nie zwali się już Rycerza
mi Rodyjskimi, ale Rycerzami Maltańskimi.

Z Malty wyruszały odtąd ich okręty na wal
kę przeciw muzułmańskim korsarzom. — Zakon 
ich do dziś istnieje w Rzymie.

W roku 1556 Rycerze Maltańscy dzielnie 
przetrwali straszne oblężenie Turków. Od tej 
pory turecka potęga morska zaczyna słabnąć 
i chylić się ku upadkowi. Rycerze Maltańscy 
nie mieli w nich już dawnego, groźnego prze
ciwnika, z którym musieli się liczyć. Spoczęli 
tedy na laurach, grążąc się w pijaństwie i roz
puście — co ich niegdysiejszą potęgę złamało. 
Nic też dziwnego, że Napoleon podczas swej 
wyprawy do Egiptu (1798) mógł był zająć Maltę 
bez walki. W roku 1800 — Anglicy zajmują tę 
wyspę, ale de jurę została im przyznana do
piero 1814 roku traktatem paryskim i odtąd 
stała się częścią brytyjskiego imperjum — ku 
wielkiej radości maltańczyków.

Z początku do roku 1881, rządził wyspą gu
bernator, odpowiedzialny tylko przed królem. 
Po roku 1881 samowładza gubernatora została 
zreformowana przez dodanie mu do współpra
cy Rady Wykonawczej. Wyspa stała się odtąd 
kolonją królewską. Od roku 1921 otrzymała 
Malta parlament demokratyczny oraz autono 
mję z pewnemi ograniczeniami co do obrony 
wyspy i jej stosunków z zagranicą.

Malta ze względu na swoją historję chce 
uchodzić za warownię katolicyzmu. Rząd bry
tyjski w imię zasady wolności sumienia, jaką 
się od wieków kieruje — pozostawił maltań
skim katolikom-rzymskim zupełną wolność re
ligijną i wszystkie stąd płynące prawa i przy
wileje.

Malta była zależna od władzy duchownej 
arcybiskupa Palermo (Italja), ale Anglicy, po 
objęciu wyspy, byli zmuszeni ze względów po
litycznych znieść tę zależność.

W sierpniu roku 1849, gubernator Malty 
0 ‘Ferrail pisał o wolności religijnej na wyspie: 
,.Wolność religijna istnieje w dalszym ciągu na 
Malcie tak jak istniała do tej pory. Religja ka
tolicka cieszy się tu pod władzą państwa pro
testanckiego wszystkiemi prawami i przywile
jami bez najmniejszych ograniczeń, jakie są 
zjawiskiem stałem, gdy chodzi o ewangelików 
pod panowaniem władców katolickich“. W tern 
właśnie tkwi przyczyna dzisiejszego sporu mal
tańskiego. Wielka Brytanja uznaje wszystkie 
słuszne prawa rzymskiego katolicyzmu, ale 
uznaje i żąda równych praw i zupełnej wolno
ści sumienia także dla innych wyznań. Zaś 
władze kościelne rzymsko-katolickie nie godzą 
się na tak pojętą wolność sumienia, a przyzwy
czajone do stanowiska uprzywilejowanego, nie 
mogą znieść równouprawnienia innych wyznań. 
Dlatego wszelkiemi siłami starają się, aby wol
ność innych wyznań jak najbardziej ograniczyć, 
a nawet zupełnie skasować.
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Chociaż katolicyzm-rzymski jest religją 
ogromnej większości maltańczyków, to jednak 
na wyspie są także i ewangelicy. Już w roku 
1815 Rev. W. Jowelt założył na Malcie oddział 
Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego; w dzie
więć lat później metodyści weslejańscy otwo
rzyli tam kaplicę w jednym z domów prywat
nych, w roku 1839 zbudowano na wyspie an
glikańską katedrę św. Pawła, a w roku 1844 
wolny kościół szkocki zapoczątkował tam 
swoją działalność. Armja Zbawienia posiada na 
Malcie ,,Dom Żeglarzy“.

Kler rzymsko-katolicki żądał, aby na Malcie 
nabożeństwa wyznań protestanckich nie miały 
prawa publiczności. W roku 1906 doszło do 
ostrych starć z tego powodu. W owym czasie 
kościoły ewangelickie zaczęły odprawiać nabo
żeństwa misyjne w teatrze królewskim. Arcy- 
biskup-biskup (nosi on bowiem ten podwójny 
tytuł) ostro zaprotestował przeciw temu, uwa
żając te nabożeństwa za zgorszenie, krzywdę, 
obrazę i zniewagę katolików. Chociaż guber
nator wyspy uważał wystąpienie arcybiskupa- 
biskupa za niewłaściwe, to jednak przez sza
cunek dla wysokiego dostojnika zabronił dal
szych nabożeństw ewangelickich w teatrze. 
Dnia 15 sierpnia 1906 roku lord Elgin, ówczes
ny sekretarz kolonialny, wydał dekret prokla
mujący „zupełną wolność sumienia i swobodę 
wykonywania praktyk religijnych dla wszyst
kich mieszkańców Malty“. Wówczas arcybi
skup zaprotestował bardzo gwałtownie i wniósł 
nawet petycję do króla Edwarda VII, a że ten 
odpowiedział odmownie i deklaracja wolności 
sumienia została utrzymana, przeto arcybiskup 
napisał ostry list do gubernatora, zaznaczając 
między innemi: ,,Muszę jednak podkreślić głę
bokie niezadowolenie moje i moich djecezjan 
z powodu ustawy o wolności odprawiania na
bożeństw innowierczych na tej wyspie“.

W konstytucji, jaką nadano Malcie w roku 
1921, wolność sumienia jest wyraźnie zagwa
rantowana prawem obowiązującem, ku ogrom
nemu niezadowoleniu kleru rzymskiego, który 
stara się uczynić wszystko co jest w jego mo
cy, aby tę wolność ograniczyć. Kler ten utrzy
muje, że ponieważ kościół katolicki jest na 
Malcie kościołem uprzywilejowanym — przeto 
wszystkie szkoły winny tam być katolickie, 
a żaden nie-katolik nie może mieć prawa być 
nauczycielem ani profesorem uniwersytetu.

Obecny kryzys jest ostrzejszy od wszystkich 
poprzednich. Jedynym argumentem kleru jest 
to, że premier, lord Strickland, prowadzi poli
tykę ,,antyklerykalną“. Oczywiście, dla ducho
wieństwa rzymskiego każda polityka nieulega- 
jąca jego absolutyzmowi jest antyklerykalną. 
Stosunki między rządem brytyjskim a klerem 
katolickim na Malcie są bardzo naprężone. 
Postępowanie kleru jest wyzywające, a przez 
papieża w zupełności aprobowane. Gubernator

wyspy, lord Strickland, to zdaniem papieża 
,.persona non grata“. Kler maltański, jak zresz
tą nietylko maltański, nadużywa swego auto
rytetu religijnego do celów politycznych. Wo
bec zbliżających się wyborów, straszy się 
mieszkańców wyspy denuncjacjami, piekłem 
i karami kościelnemi, zmuszając ich w ten spo
sób do zwalczania partji rządowej. Doszło do 
tego, że nawet czytanie proklamacyj rządo
wych zostało zabronione pod karą piekła. Ale 
rząd brytyjski zajął w tej sprawie stanowisko 
nieugięte. ,,Nie może być dwóch rządów na 
Malcie“ — orzekł gubernator, powołując się 
na konstytucję maltańską z roku 1921, której 
jeden z paragrafów brzmi: ,,Biskup rzymski nie 
ma władzy nad tą częścią królestwa angiel
skiego“.

Narazie, wobec wybryków kleru, konstytu
cja została zawieszona. Watykan odmawia 
podjęcia rokowań dopóki lord Strickland bę
dzie gubernatorem wyspy. Zaś rząd brytyjski 
gotów podjąć rokowania, ale tylko pod warun
kiem, że papież wyda odpowiednie zarządze
nia, aby władze episkopalne Malty pozostawiły 
wyborcom zupełną wolność i aby w sprawach 
politycznych wola ich była całkowicie uszano
wana.

Na Malcie nie ma najmniejszego ruchu anty- 
klerykalnego, a rząd nie ujawnia żadnych wro
gich uczuć dla kościoła katolickiego, przeto 
zuchwała postawa kleru, aprobowana przez 
papieża — jest zupełnie nieuzasadniona. Po
stępowanie rządu brytyjskiego w stosunku do 
tego kleru jest łagodne, żądania stawiane mu 
bardzo umiarkowane i całkowicie usprawiedli
wione.

Zachłanna wyłączność Rzymu na Malcie jest 
jaskrawym przykładem, na co kościół rzymski 
potrafi się zdobyć. Przykład Malty budzi oba
wy wobec rosnących dążeń papiestwa do odbu
dowy potęgi i władzy świeckiej, tak dziś po
ważnie dyskutowanej. Mamy jednak nadzieję, 
że będzie on pożyteczną lekcją i ostrzeżeniem 
dla wszystkich narodów, zbyt liberalnych 
w stosunku do kościoła rzymskiego, z drugiej 
strony otworzy oczy także i tym z pośród pro
testantów, którzy rozpływają się w pochwa
łach dla piękności i potęgi kultu katolickiego.

Sprawa mnicha Micaleff, która była bezpo
średnią przyczyną zatargu obecnego, jest do
skonałą ilustracją stosunków panujących na 
Malcie. Ojciec Micaleff został w roku ubie
głym skazany przez swego biskupa na opusz
czenie wyspy. Ponieważ jest on maltańczykiem 
i obywatelem brytyjskim, lord Strickland zajął 
się bardzo energicznie sprawą mnicha, stanow
czo sprzeciwiając się wydaleniu go z wyspy 
i występując bardzo ostro przeciw wdzieraniu 
się kościoła katolickiego w sprawy politycznej 
władzy nad wyspą.
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Z tego powodu wywiązała się ostra i bardzo 
niebezpieczna polemika między prasą angiel
ską a prasą watykańską i włoską. Zatarg ten, 
godny pożałowania jest oczywiście dziełem 
kleru rzymskiego, żądnego władzy i roli prze
wodniej na wyspie, a wymierzony jest przeciw 
żywiołowi protestanckiemu i angielskiemu. 
Najciekawsze w tej całej historji jest to, że lord
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Strickland, będący solą w oku Rzymu, sam jest 
praktykującym katolikiem.

Do polityki uprawianej na Malcie przez kler 
rzymski miesza się obecnie zachłanny faszyzm 
z Mussolinim na czele, i w imię zasady „gdzie 
dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta“ dyskon
tuje całe meporozumienie w celu zagarnięcia 
Malty dla Italji.

J E D N Ó T A

WŁOSKIE WESELA I SMUTKI.
Faszyzm wydał zamąż królewnę włoską, ab y  

mieć w Bułgarji sprzymierzeńca przeciwko Ju- 
gosławji. Jak  wiadomo Mussolini wysyła bezu
stannie broń i do Bułgarji i do Węgier, bo cho
dzi o rozkrzewienie faszyzmu po całym świecie, 
jeśli ma się on ostać w Italji. Według pism fa
szystowskich układ lateraneński miał zrobić 
z papiestwa narzędzie propagandy faszystow
skiej po całym świecie. Że Mussolini doskonale 
zna psychikę rzymsko-katolicką, tego dowodzi 
fakt, że katolicy całego świata widzą w nim bo
żyszcze opiekuńcze papiestwa. Nie wiedzą oni 
natomiast, że między Watykanem a Mussolinim 
istnieje stan pokoju zbrojnego. Mussolini poroz- 
pędzał partje katolickie i harcerzy katolickich, 
zrujnował konfiskatami i pozamykał pisma kle- 
rykalne, utrudnia działalność akcji katolickiej, 
a Watykan ze swej strony lekceważy Mussoii- 
niego i ośmiesza faszyzm przy każdej nadarzo- 
nej sposobności. Ślub włoskiej księżniczki od
był się nie w Rzymie, jak byłby chciał papież, 
ale w Assyżu, a papieski „Osservatore Roma
no“ pisał o nim w kronice chłodno, powściągli
wie. Natomiast zgoła niepotrzebnie tenże „Qs- 
servatore“ zamieścił depeszę królowej wło
skiej, wysłaną w odpowiedzi na telegram no
wożeńców w chwili, gdy wsiadali na statek. De
pesza królowej włoskiej brzmi: „Dziękuję z ca
łego serca za dobre nowiny. Myśl moja towa
rzyszy wam stale z tatusiem i siostrami. Całuię 
was oboje z wielką serdecznością Mamusia“. 
Depesza ta jest podpisana „Radio-Press, a tym
czasem żadna „Radio-Press“ nie istnieje.

Dwór królewski był do żywego oburzony tern 
rozgłaszaniem przez pismo papieskie wiado
mości czysto rodzinnych i prywatnych, a prasa 
faszystowska w sposób bardzo ostry zaatako
wała Watykan, oczywiście, nie bez zgody Duce. 
Faszystowski „Popolo di Roma“ z 1 listopad'), 
ustaliwszy, że żadnej „Radio-Press* niema, pi
sze, że radjo watykańskie przejęło depeszę, co 
jest przestępstwem karanem według kodeksu 
zamknięciem w więzieniu od sześciu miesięcy 
do lat pięciu. Dziennik faszystowski nazywa ten 
postępek ordynarnym i skandalicznym, a cała 
prasa faszystowska napada na dziennik papie
ski, ustalając, że działa on podstępnie przeciw 
faszyzmowi, krzewiąc defetyzm. Mussolini roz
mawia z zaufanymi swoimi o Watykanie z uczu
ciem żywej antypatji.

Ale i Watykan nie żywi osobliwych sympatyj 
dla Mussoliniego i faszyzmu, bo znane jest sło
wo kardynała Gasparri‘ego, autora układu la- 
teraneńskiego: „Nawet święci popełniali za 
młodu błędy, ale kajali się z nich; faszyzm na
tomiast kaja się ze swoich zbrodni tylko na to, 
aby popełniać nowe“. Mussolini przez całe ży
cie traktował religję jako opjum dla ludu, 
o czem świadczy także jego powieść z czasów 
młodości „Kochanka kardynała“ (wydana nie
dawno w tłumaczeniu polskiem). Powieść ta 
jest wyrazem pogardy i nienawiści dla papie
stwa i kościoła. Ale Mussolini-dyktator potrafił 
złożyć uczucia w ofierze polityce. Który z obu 
partnerów układu lateraneńskiego śmiać się 
będzie ostatni, czas pokaże. ; fr. r,

Ś. P. KAROL BRODZIC-PRZEWŁOCKI.
(Wspomnienie pośmiertne).

W sobotę, 22 z. m. o godz. 2,15 nad ranem 
został stąd odwołany wolą Najwyższego ś. p. 
Karol Brodzic-Przewłocki, syn oficera wojsk 
polskich, kurator Wileńskiego Kościoła Ewan
gelicko-Reformowanego, emeryt wojskowy.

Na tle życia kościelnego wyróżnia się On pra
wością charakteru, wyczuciem sprawiedliwości 
i szczerem przywiązaniem do swego Kościoła.

Urodzony w roku 1862-gim na Żmudzi, w po
wiecie rosieńskim, koło historycznego miastecz
ka Kroże, w majątku Linkowiec, dobrach od 
czasów grunwaldzkich należących do rodu Prze
włockich, po ukończeniu szkół średnich w Ra
domiu, wstępuje nasz ukochany zmarły do szko
ły wojskowej w Wilnie. Następnie w randze ofi
cera pełni w ciągu 5-ciu lat służbę wojskową.
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Za swoje przekonania patrjotyczne, z któremi 
nie kryje się ś. p. Karol Brodzic-Przewłocki zo
staje‘‘zmuszony wystąpić z wojska Boryka się 
czas jakiś na różnych urzędach służby cywilnej, 
płatnej po 20 — 30 rb. miesięcznie. Obarczony 
liczną rodziną nie zraża się jednak trudnościami 
życia. Umie mężnie zjftpsić konsekwencje prze
konań swoich. Żyie świadomie, nie uchylając 
się od odpowiedzialności za czvnv. Na dłuższy 
czas s. p. Karol Brodzic-Przewłocki osiedla się 
z rodziną w Rewlu. Dom Jego staje sie oraw- 
dziwem ogniskiem dla tułaczego ducha młodzie- 
żv polskiej, kuźnią świadomości narodowej. 
Uczvnny do najwyższego stopnia ś. p. Karol 
Brodzic-Przewłocki garnie do siebie młodzież 
polską i litewską, czasowo lub na stałe przeby
wającą w Rewlu. Sam zaimuie się wychowaniem 
i nauką ukochanej swej dziatwy. W trosce ser
decznej o jej charakter i przyszłość przelewa 
do młodych tych serc przekonania swe patrjo
tyczne, prostuje zgubne wpływy ,.iłowajskich“. 
Z nastaniem wojny światowej podaje się nasz 
ukochany zmarły na ochotnika do wojska, mając 
na celu przedewszystkiem opiekowanie się sy
nem swoim miłym. Gustawem, powołanym na 
wojnę. W czasach tych okropnych, kiedy to 
nieustesunkowani i biedni, chorzy i oouszczeni 
stają się pastwą niewymownych cierpień i nie
ubłaganej śmierci, otwiera sie przed miłuiacym 
człowieka sercem jego szerokie pole działania. 
Współczujący biedzie i upośledzeniu, kochający 
sprawiedliwość ujmuje się i wstawia miły nasz 
przyjaciel gdzie tylko może za pokrzywdzo
nymi i słabymi, bv nieść im pociechę i pomoc 
materialną i moralną. Nic wiec dziwnego, że 
na jednej z Jego placówek, w Galicji Wschod
niej, gdzie ś. p. Karol Brodzic-Przewłocki przez 
dłuższy czas pełni swą służbę, ludność tameczna 
żegna go ze łzami, czule przezywając ojcem 
swoim, okrywając pocałunkami zabłocone buty 
oficera.

Po wojnie ś. p. Karol Brodzic-Przewłocki 
osiedla się na stałe z rodziną w Wilnie, dokąd

przyciąga go między innemi Kościół Ewange
licko-Reformowany w tern mieście. Najgorsze 
co bvć może — obojętność religijna — jest mu 
zupełnie obcą. Szuka Boga wytrwale, u źródła. 
I w tern właśnie szukaniu przeiawia się u niego 
duch istotnie ewangeliczny. Nie obawia sie do
ciekać prawdy. Do przesady bodaj nienawidząc 
fałszu łaknie prawdy nie powierzchownej, nie 
zewnętrznej. Chce ją przeżvwać, przyiać do 
głębi serca, by móc żvć tą prawdą. Ś. P. Karola 
Brodzic-Przewłockiego cechuie ogromna miłość 
rodzinna. To cecha bodaj dominuiaca. Jest On 
tym łącznikiem, ośrodkiem w rodzinie, który 
skupia w sercu swoiem smutki i radości uko
chanych. bezradność i potrzeby materialne i du
chowe dzieci swoich i umiłowanej żony, troskli
wie przetrawia materjał ten cenny, by zrywać 
następnie kwiaty i owoce troski serdecznej 
i hoinie obdażać pomocą, pociechą, pieszczotą. 
Myśl ustawiczna o miłych svnach, córkach i ich 
rodzinach, o nad życie kochanej małżonce, 
troska o ich byt materialny, o czystość życia,
0 zapewnienie przyszłości nie schodzi z jego 
stroskanego oblicza. Miłuie również serdecznie
1 czci pamięć zmarłych przodków. Ma kult dla 
rodziny i rodu. Marzeniem Jego było odwiedzić 
przed śmiercią miejsce urodzenia swe^o i dzie
ciństwa ukochaną siedzibę Linkowiec. by móc 
ogladać jeszcze groby rodzinne i oddać cześć 
ludzką oicom, dziadom, pradziadom. Stało się 
inaczej. Serce nie wytrzymuje dłużei tyloletniej 
pracy serdecznej i przerywa watek życia.

Dnia 24-go z. m. zwłoki ś. p. Karola Brodzic- 
Przewłockiego przewożą z mieszkania przy ul. 
Dobroczynnej 6, do Kościoła na ul. Zawalnej, 
skąd nazajutrz po uroczystym nabożeństwie 
składają śmiertelne szczątki na cmentarzu 
ewangelickim. W osobie ukochanego naszego 
zmarłego tracimy wiernie miłuiacego męża, nad 
wyraz troskliwego ojca i dziadka, oddanego 
Kościołowi członka, miłującego Ojczyznę oby
watela.

Cześć Jego pamięci.

W Y J A Ś N I E N I E .
W związku z ,,Oświadczeniem * zamieszczo- 

nem przez nas w „Jednocie“ z października r. b. 
(Nr. 10), a dotyczącem faktu, że współwyznawca 
nasz, p. Paweł Hulka-Laskowski od marca roku 
1930 przestał być kierownikiem Ew. Polu i za 
komunikaty tegoż oczywiście odpowiedzialności 
nie ponosi, otrzymujemy od Sekretarjatu Ewang. 
poi. Biura prasowego następujące sprostowanie;

,,Wobec oświadczenia Redakcji „Jednoty“ 
z października b. r. (Nr. 10) w sprawie umiesz
czania nazwiska p. Hulki-Laskowskiego na ko
munikatach Ew.-Polu, Sekretarjat Ew.-Polu

stwierdza, iż nie jest prawdą, że p. Hulka-La
skowski „przestał być od marca b. r. redakto
rem odpowieodzialnym Ewangelickiego pol
skiego biura prasowego“ i że ,,z niewiadomych 
dla niego powodów w nagłówkach komunikatów 
pomieszczane jest wciąż jego nazwisko“. Ew. 
Pol. umieszcza nazwisko p. H.-L. za jego zgodą, 
wyrażoną na piśmie dn. 21/III b. r.“

Od osób blisko p. Pawła Hulki-Laskowskiego 
stojących otrzymujemy dalsze wyjaśnienia, któ
re poniżej podajemy.
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,,Sprostowanie*) nasuwa nam pewne uwagi: 
Gdyby nieprawdą było, że p. H.-L. przestał być 
kierownikiem Ew. Polu, to jako redaktor byłby 
chyba sam powołany do podpisania sprostowa
nia, tymczasem czyni to Sekretariat, którego 
członkiem jak to wiemy z wszelką pewnością 
p. H.-L. nie jest. A więc prawdą jest, że p. H.-L. 
ze stanowiska kierownika Ew. Polu przed 10 
miesiącami ustąpił, co zresztą Ew. Polskie Biuro 
prasowe samo stwierdziło w sprawozdaniu swo- 
jem za rok 1929/30 w tych słowach:

,,Zarząd Ew. Polu na zebraniu dnia 1 marca 
b. r. z ubolewaniem przyjął rezygnację p. red. 
Hulki-Laskowskiego ze stanowiska kierownika 
Ew. Polu, wyrażając mu uznanie i serdeczne po
dziękowanie za niezwykle ważną inicjatywę 
i owocną pracę. Agendy Ew. Polu prowadzi 
tymczasowo dotychczasowy sekretarz ks. prof. 
J . Szeruda“. — Komunikat ten był wydruko
wany w podwójnym numerze 7/8 ,,Jednoty“ z r. 
b., a ze słów jego wynika niezbicie, że p. H.-L. 
ze stanowiska kierownika Ew. Polu ustąpił i że 
kierownictwo tymczasowe objął sekretarz, ks. 
prof. Jan Szeruda.

Tern samem pierwsza część sprostowania od
pada jako zgoła nieistotna.

Co do części drugiej, wiemy, że p. H.-L. był 
proszony o zezwolenie podpisywania komuni
katów jego nazwiskiem dopóki nie znajdzie się 
nowy redaktor. I to wiemy, że p. H.-L., któremu 
dzieło jego inicjatywy i sprawa ewangelicyzmu 
polskiego zawsze leżały na sercu, zgodził się fi
gurować jako redaktor do czasu znalezienia 
redaktora nowego, przypuszczając zapewne, 
że sprawa poszukiwania nowego kierownika 
wymagać będzie od czterech do dziesięciu ty
godni, ale nie dziesięć miesięcy.

Z całą lojalnością stwierdzamy, że nie on był 
autorem ,,oświadczenia“ w Nr. 10. „Jednoty“ 
i że osobliwie ustęp końcowy sprawił mu przy
krość wobec faktu, że zgodził się tymczasowo 
figurować jako redaktor Ew. Polu.

Tutaj drobna uwaga. W swoim liście rezygna- 
cyjnym z d. 26 lutego, adresowanym do Ks. B i
skupa J . Burschego, p. H.-L. motywował ustą
pienie „trudnemi warunkami życiowemi“. W ie
my przypadkiem, co te słowa znaczą. Ewange
licy polscy nie mieli dotychczas pisarza świec
kiego, który dla sprawy ewangelicyzmu ekspo
nowałby się tak zdecydowanie, jak to czynił 
p. H.-L. Jego rozległa wiedza i talent pisarski 
uczyniły z niego publicystę w naszych warun
kach wyjątkowego. Miał on szlachetne złudze
nia, że zdoła porwać szersze koła ewangelików 
świeckich do pracy dla ewangelicyzmu i kultury 
polskiej. Przeszło dziesięć lat wystawiał się 
sam jeden na napastliwe ataki przeciwników, 
którzy widzieli i widzą w nim czołowego repre
zentanta idei ewangelickiej. Przeszło dziesięć 
lat walczył i pracował w warunkach najcięż

*) Sprostowanie Ew. Polu.

szych, gromadził materjały, kupował drogie 
książki, zarywał noce, w przekonaniu, że znaj
dzie wydatniejsze poparcie ze strony setek ty
sięcy, a przynajmniej dziesiątków tysięcy ewan
gelików w Polsce. Z głęboką wdzięcznością 
wspominał zawsze dwóch zacnych ludzi, którzy 
mu w miaręanożności pomagali radą i czynem. 
Ogół pozostał obojętny do tego stopnia, że gdy 
zmuszony ciężkiemi warunkami istnienia prze
stał pisywać do pism ewangelickich, zwracali 
się do niego czytelnicy katoliccy, koledzy lite
raci, dlaczego nie pisuje do tych pism, nie zwró
cił się do niego z takiem zapytaniem literalnie 
ani jeden ewangelik świecki.

Co to znaczy dla literata polskiego przez 
dziesięć lat walczyć o sprawę ewangelicką, wy
stawiać się na nienawiść fanatyzmu, a nawet 
bojkot, gdy się nie ma posady, trudno wytłu
maczyć niewtajemniczonemu. Tymczasem pióro 
jego było każdej chwili i na każde zawołanie 
gotowe, służyć, gdzie zachodziła potrzeba. 
Artykuły jego odznaczały się zawsze zaletami 
erudycji i stylu. Mógł był zrobić bardzo wiele, 
ale niestety, pozostawiony był wyłącznie siłom 
własnym i karmiony obietnicami, z których ani 
jedna się nie spełniła. Gubiono mu rękopisy, 
nie posyłano nawet egzemplarzy autorskich, gdy 
wydano w książce cykl jego artykułów. Z okazji 
dziesięciolecia jego ewangelickiej pracy publi
cystycznej nadarzała się sposobność do skro
mnej oceny jego niewątpliwej dobrej woli. Pracy 
jego poprostu nie zauważono. Znali ją tylko 
przeciwnicy i ci robili, co mogli, aby ewange
lickiego pisarza ogłodzić i zohydzić. Udało im 
się to, dzięki obojętności ogółu ewangelickiego. 
To właśnie zmusiło go do ustąpienia z placówki., 
która mu była drogą, bo pewne koła uważały 
go poprostu za synekurzystę Zboru warszaw
skiego dzięki nierealnym obietnicom, które 
przedostawały się nawet do kół literackich. 
Z ewangelików polskich mało kto wie, niestety, 
że Hulka-Laskowski to jeden z najwybitniej
szych publicystów i krytyków dzisiejszych i pi
sarz ceniony nietylko w kraju, lecz i zagranicą. 
Ale nemo propheta in patria sua... Na to niema 
rady! ,

Gdyby ktoś chciał uważać słowa' nasze za 
przesadę, temu zwrócimy uwagę na ten zna
mienny fakt, że po dziesięciu miesiącach po
szukiwania nowego redaktora Ew. Polu, dotych
czas go nie znaleziono. Zdaje się, że rację miał 
ks. Nikodem Cieszyński, gdy jako ostry prze
ciwnik ewangelicyzmu przed paru laty napisał, 
że Hulka-Laskowski jest jedynym prawdziwym 
pisarzem śród ewangelików. To, co o własnych 
siłach uczynił, to oczywiście pozostanie. Słowa 
jego spotykaliśmy w dziennikarskich wywiadach 
z wysokimi przedstawicielami Kościoła Ewan
gelickiego, słyszeliśmy je w odczytach głośnych 
działaczy ewangelickich... P. Hulka-Laskowski 
musi nam darować, że o tern piszemy. Poda
jemy fakty, którym on sam nie będzie mógł za

186



0Nr 1 1 - 1 2

przeczyć choćby to przy znanej skromności 
swojej uczynić usiłował. Chodziło nam poprostu 
o ustalenie pewnych faktów, które nie powinny 
pozostać nieznanemi szerszemu ogółowi ewan
gelickiemu.

Na zjazdach ewangelickich nazywano p. Hul- 
kę-Laskowskiego twórcą polskiej ideologji 
ewangelickiej. Całkiem słusznie.. W Polsce tak 
dalece utożsamiano polskość z katolicyzmem, 
że przeciętny ewangelik wolał nie ujawniać pu
blicznie swego wyznania, aby się nie narażać

na szykany. P. Hulka-Laskowski zrobił w tej 
dziedzinie wyłom, występując nietylko teore
tycznie w obronie wolności sumienia, ale dając 
osobisty przykład współwyznawcom świeckim. 
Na tle dziejów polskich wykazał on, że ewange- 
licyzm to nietylko prawo, ale zaszczyt. Ile taki 
dziesięcioletni wysiłek kosztuje człowieka nie 
zamożnego, żyjącego z pracy literackiej, nara
żanego na szykany, wyzwiska i tysiączne przy
krości, o tern nie wiedzą osoby bronione usta
wami. Niechże się o tern ogół ewangelicki do
wie. Naturalnie, o ile go to interesuje“.

ROK UJ E D N O T A

WIADOMOŚCI Z  K O ŚC IO ŁA 1 0 KOŚCIELE.
Ze Zboru Warszawskiego.

W dniu 21 b. m., w IV-ą Niedzielę Adwentu 
odbędzie się w Kościele naszym Warszawskim 
rzadki uroczysty akt ordynacji p. Jerzego Je- 
lena, kandydata teologji, na duchownego Ko
ścioła naszego.

Pan Jerzy Jeleń zdał ostatnio swój egzamin 
konsystorski, wobec czego Konsystorz nasz, 
uwzględniając dotkliwy obecnie brak duchow
nych, postanowił nie czekać z wyświęceniem go 
aż do Synodu r. p.f w celu wyjednania stosownej 
uchwały, lecz zdecydował akt ordynacji przy
spieszyć.

Akt ordynacji dopełniony będzie przez Ks. 
Radcę Skierskiego, jako p. o. Superintendenta, 
w asystencji Ks. Ks. Fibicha i Zaunara. Sam akt 
dopełniony będzie według formularza Agendy 
naszej z roku 1637-go.

W następnym numerze podamy opis uroczy
stości i życiorys ordynowanego.

Z E  Ś W I A T A .
NIEMCY.

Duch nietolerancji w kościele ewangelickim.
Podczas ostatnich uroczystości związanych 

z 400-set letnią rocznicą wyznania augsburskie
go doszło na zjeździe w Norymberdze do burzli
wych przejawów nietolerancji.

Na zebraniu zjazdu duchownych, pastor 
Eckert, delegat niemieckich socjalistów religij
nych, wystąpił z uwagami, dotyczącemi uchwał 
zjazdu w sprawie prześladowań religijnych 
w Rosji. Zgromadzenie nie pozwoliło mu mó
wić, zagłuszając jego słowa krzykiem i hałasami. 
Gdy zaś pastor Eckert pragnął przemawiać 
w sprawie uchwał zjazdu, dotyczących spraw 
kościoła, nie dopuszczono go nawet do głosu.

Tak oto skończył się zjazd jubileuszowy ko
ścioła, który od czasów swego powstania głosi 
jak najszerszą tolerancję i wolność przekonań 
osobistych. Wybitniejsi działacze kościoła, jak 
naprzykład profesor Rade, wyrazili ubolewanie 
nad nietolerancyjnem postępowaniem zjazdu 
i publicznie przeciwko niemu wystąpili.

ROSJA.

Walka z religją.

,,Prawda“ sowiecka z 27/III r. b. pisze: W nie
których okolicach Syberji i Uralu ludność po
zbawiona kościołów wraca do dawnych, pogań
skich wierzeń odległych przodków; wierzenia 
te przybierają nieraz tormy wprost zastrasza
jące. Donoszą o ukazaniu się licznych ,,szama
nów“, którzy wykorzystują łatwowierność 
i ciemnotę ludności i nakazują oddawanie bo
skiej czci niedźwiedziom i innym dzikim zwie- 
rętom. Między lnnemi donoszą z Kamczatki, że 
ludność zaczyna już nawet składać ofiary z lu
dzi. Korespondent ,,Izwiestji“ pisze, że na żąda
nie szamana spalono żywcem pewną młodą 
dziewczynę we wsi Pareina, aby tern sprawić 
jakoby przyjemność świeżo schwytanemu niedź
wiedziowi. Dziennik radzi posłać tam ,,bez
bożników“ aby zrobili trochę propagandy anty- 
religijnej.

Okazuje się, co jest rzeczą godną żywej uwa
gi, — że przez wypieranie i niszczenie wyższych 
postaci religji, bolszewicy torują drogę najgor
szym zabobonom.

Metropolici Sergjusz i Eulogjusz.

Metropolita Sergjusz, głowa rosyjskiego ko
ścioła prawosławnego, złożył z urzędu metro
politę Eulogjusza, egzarchę Europy zachodniej, 
przebywającego w Paryżu. Powodem pozba
wienia go godności ma być to, że metropolita 
Eulogjusz brał jakoby udział w nabożeństwach 
za prześladowanych chrześcijan w Rosji. Jako 
następcę metropolity Eulogjusza wyznaczył me
tropolita Sergjusz arcybiskupa Włodzimierza. 
Synod egzarchatu Europy zachodniej, który nie
dawno obradował w Paryżu, jednogłośnie wypo
wiedział się przeciwko złożeniu metropolity 
Eulogjusza z jego godności, bowiem niczem nie 
wykroczył on przeciw zasadom kościoła i nie 
dopuścił się nielojalności względem Sowietów. 
Synod jest zdania, że Eulogjusz dotrzymał swej 
obietnicy niewprowadzania żadnej polityki do 
życia kościelnego.
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NIEMCY.
Szkółki niedzielne*

Narodowy Związek Szkół Niedzielnych liczy 
12,387 szkółek, 832,820 uczni i przeszło 35,000 
nauczycieli i nauczycielek. Jeśli do tej liczby 
dodać szkółki zorganizowane poza Związkiem 
to liczba uczni łatwo przekroczy miljon.

* *
*

CHINY*
Katolicyzm a kult przodków.

Kongregacja Świętego Oficjum potwierdziła 
swoje orzeczenie z roku 1710, które głosi, że 
żaden ślad kultów chińskich nie powinien prze
dostać się do obrzędów kościoła katolickiego.

Sprawa tych obrzędów została niedawno po
nownie poruszona przez niektórych misjonarzy 
uważających, że cześć oddawana zmarłym 
przodkom, jedna z prastarych i świętych tra- 
dycyj chińskich, mogłaby być jeśli nie uznana, 
to przynajmniej przystosowana do zasadniczych 
dogmatów kościoła rzymsko-katolickiego w Chi
nach. Jednak Kongregacja Świętego Oficjum 
zabroniła wszelkiej dyskusji na ten temat, uwa
żając kult przodków za bałwochwalstwo.

Za pontyfikatu Klemensa XI spór ten był 
bardzo aktualny. Wówczas jezuici uważali, że 
należy uznać kult zmarłych, osobliwie kult Kon
fucjusza, jako zwykły wyraz częi dla zacnych 
mężów, podczas gdy dominikanie uważali ten 
kult za bałwochwalstwo. Papiestwo przyznało 
rację dominikanom. Rzym zaczyna stawać się 
coraz drażliwszy na tym punkcie i nie chce już 
wchłaniać żadnych obcych kultów. Uważa 
widać, że ma już dosyć zapożyczeń z kultów 
pogańskich i bałwochwalczych i nie może się 
kompromitować przyswajaniem kultów nowych.

Ciekawe, jak sprawy te ułożą się później i czy 
orzeczenie Świętego Oficjum nie zostanie skaso
wane, gdy błyśnie chociaż iskierka nadzrai, że 
przez zachowańie tego kultu byłoby można 
zdobyć Chiny dla kościoła rzymsko-katolickie
go. Zresztą kult ten ma duże szanse przedosta
nia się doUteligji rzym^iej, bo wszak jezuici 
wypowiedzieli się za nim.

Jeden z najwybitniejszych rzymskich księży 
angielskich, George Tyrrell, wyraził się o tych 
zapożyczeniach już dawno, wywodząc, że kato
licyzm starszy jest od Chrystusa.

Elżbieta Hulkówna.

№ w w w w w w w
NOWE WYDAWNICTWA.

Kalendarzyk biblijny na rok 1931, wydany 
przez Związek Młodzieży Zdecydowanych 
Chrześcijan w Polsce. Cena egzemplarza 60 gr. 
Do nabycia u H. Brzozowskiego, Więcbork/Po- 
morze Gdańska 10. I. p. Należność można 
przesyłać w markach pocztowych.

O F I A R Y .
I. Ofiara na Fundusz żelazny „Jednoty”:

Zamiast w ieńca na trumnę ś. p. Księdza Superinten- 
denta W . Sem adeniego złożyły

1. W-a p. A. J .  Vetterowa — Lublin..................... zł. 100 00
2. W a p. Emilja Dippcl — Warszawa . . . . „ 15.00

II. Ofiara na wydawnictwo „Jednoty” : 
Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W-a p. Hanna Stebelska — Warszawa. . . zł. 2.00
2. W-y p. Andrzej Hebda — Warszawa . . .  „ 4.0 J
3. W-y p. K irol Chobot — Warszawa. . . . „ 4.00

Serdeczne dzięki!

* * * *  W  W  W  W  W  W W W  W  W  W  W W W

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc styczeń 1931-r.

Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

1 . Niedziela, dn. 1.1. (Nowy Rok) z Komunją Świętą o godzinie 10 rano . . .  — Ks. St. Skierski

2 . Niedziela, dn. 4,1. (N, po N. R . ) ............................................................................................ — Ks. J .  Jeleń

3. Niedziela, dn. 11.1. (I N. po Objaw. P . ) ...........................................................................— Ks. St. Skierski

4. Niedziela dn. 18.1. (II N. po Objaw. P.) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotow aniem ............................................................................... ......................— Ks. J .  Jeleń

5 . Niedziela, dn. 25.. (III N. po Objaw. P . ) ...................................................................... — Ks. Płk. K. Szefer

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki -  zł 150; II str. — 100; III str. -  zł 75; % str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 4,
30, 2 0 , i 1/ 3 str. bez względu na stronę — zł 2 0 .

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; V2 s tr .— 50; ł/ 4 s tr .— 30; V8 — zł 2 0 .— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Główna Drukarnia Wojskowa. Warszawa, Przejazd 10.



W Y K A Z  N A B O Ż E Ń S T W ,
mających się odbywać w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie

w  r o k u  1 9 3 1 .

S T Y C Z E Ń

1 Nowy Rok. nab. z K. Św/o godz.

4 N. po N. R.
1 10 rano

11 1 N. po Epif.
18 ! II „ „ ! nab. z K. Św.
25 I n i .  -

L U T Y

1
8

! Starozap.
' Mięsopustna nab. z K. Św,

15 ! Zapustna I
nab. z K. Św.I22 Wstępna

H A R I E C

1 Sucha nab. z K. Św.
8 Głucha fi u u

15 Środopostna lf lf ff
22
28

Czarna
(Sobota) przyg. do K. Św.

29 Palmowa
o godz. 6 pp. 

nab. z K. Św.

K W IE C IE Ń

2 1 W. Czwartek 1 nab. wlecz, z K. Św.

3 W. Piątek
o godz. 7 w.

K. Św. o g. 11 pp.
— n M nab. o godz. 3 po p.

5
6

IŚw.W. Nocy
i i  „ „

12 N. Przewód, j nab. z K. Św.
18 (Sobota) przyg. do K. Św.

19 1
N. Mis. Do

o godz. 6 po poł. 
nab. z Konfirm. i K.

mini Św. o g. 10 rano.
26 N. Jubilate ;

M A J W R Z E S I E Ń

3 | N. Cantate j 
10 | N. Rogate !

14 ! Wnieb. Pań. j
I ;

17 ! N. Exaudi | nab. z K. Św.

24 j I Zesł. D. Św. 1

25 i  II „

31 | N. Trój. Św.

6 i XIVN .poT.Ś. | nab. z K. Św, 

13 XV „ „ 1 

20 XVI „ „ nab. z K. Św. 

27 j XVII „ |

P A Ź D Z I E R N I K

4 ! XVIII po T. Ś. 

11 -XIX „ „

18 XX „ ..

25 1 XXI „ ..

Św* Żniw. nab. z K. Św. 

nab. z K. Św.
!
i

C Z E R W I E C

7 : 1 N. po T. Św. nab. z K. Św.

13 (Sobota) przyg. do K. Św.
o godz. 6 pp.

14 II N. po T. Św. i Nab. S y n o d a l n e  z K. 
j Św. o godz. 10 r.

21 i III .. !

28 i I V ..................

1 XXII po T. Ś . .

8 : XXIII „ „ ;

15 XXIV „ | nab. z K. Św.

22 XXV „ „ ostatnia w R. Koś.
!' z K. Św.

28 (Sobota) nab. WI8CZ. z K. Św.
0 godz. 7 w.

29 ! I N. Adwentu

L I P I E C

5 ; V.N.poT.Św. i nab. z K. Św. 

12 VI „ ..

19 VII ,. „ nab. z K. Św. 

26 VIII „ G R U D Z I E Ń

S I E R P I E Ń 6 | II N. Adw en.;
1 3 1 III „ „ nab. z K. Św.
2 0 1IV .. !
24 i (Czwartek) WigiljaN. P.og.3pp.
25 j  I Św. Nar. P.
261 II „
27 N. po Nar. P
31 (Czwartek) zakoó. roku z przyg.

do K. Sw. 0 g. 6 pp.

2 IX N. po T. Ś.

9 j X „ „ nab. z K. Św. 

16 ; XI „

23 j XII M .

3 0 j  XIII „i

P o cz ą te k  z w y k ły ch  n a b o łe ń s tw  o  g o d z . 11 m . 15 p rzed  p ołudniem -


