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WY Z NANI E  NADZI EI .
Do Żydów 10,23: „ Trzymajmy wyznanie nadziei n iechw iejące 

się, bo wierny je s t  ten, który ob ieca ł”.

przytoczonych wyżej słowach mowa jest o wyznaniu. Nie o wyznaniu w znaczeniu 
obozu religijnego, do jafciego chrześcijanie należą, gdy w czasie rozwoju Kościoła 
na ziemi, rozpadł się on na szereg często zwalczających się wzajemnie obozów, 
ale mowa jest o wyznaniu w znaczeniu sformułowanych zasad chrystjanizmu. 
Ze tafcie wyznanie jest potrzebne i fconieczne, aby fcrótfco i dobitnie wypowiedzieć, 
co jest rdzenną treścią naufci Chrystusa Pana, to chyba dowodzenia nie potrzebuje 

zalecone jest przez samo Pismo S-te. Pan Jezus chętnie przyjął wyznanie Piotra, jafcie ten

&ęaa g
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złożył w słowach: „myśmy poznali i uwierzyli, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boga żywego 
Niczem innem jafc wyznaniem jest formuła Chrztu S-go, podana przez Chrystusa, wyznanie 
wypowiada Paweł w wezwaniu do nadzorcy więzienia w Filippi w słowach: „wierz w Pana 
Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój”, wyznaniem są słowa tegoż Apostoła: „Jezus 
Chrystus wczoraj i dziś, tenże sam i na wiefci”. O złożeniu dobrego wyznania wobec wielu 
świadfców mówi Apostół do ucznia swego Tymoteusza, a jeżeli nauczanie ma się dziać według 
s z n u r a  wiary, cóż to innego znaczyć może, jafc według wiary sformułowanej na podstawie 
Pisma S-go? Dlatego też zwyfcle ofcreślamy to słowo bliżej: wyznanie wiary.

Kościół od samego początfcu swego istnienia fcładł nacisfc na tafcie wyznanie wiary i żądał 
go od dorosłych przy ich chrzcie.

Z czasem przyszło do jednego, ogólnego, powszechnego, niewątpliwego wyznania wiary, 
nazwanego Apostolsfcim, znanego nam wszystfcim, do fctórego się przy fcażdem nabożeństwie 
przyznajemy. Wobec tego powszechnego wyznania znifcają wszelfcie różnice, istniejące w Kościele 
chrześcijańsfcim, i wszyscy bez różnicy powiedzieć możemy: jeden Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystfcichl
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Nie znaczy ło, aby wobec różnych fałszywych nauk, jak^e się pojawiły w Kościele, nie 
okazała się potrzeba bliżej jeszcze sformułowanych wyznań wiary. Wobec zagrożonej jedności 
Kościoła przez zaprzeczenie Chrystusowi odwiecznego bóstwa, powstało wyznanie wiary, podobne 
do Apostolskiego, które znane jest pod mianem Nicejskiego. W  czasie reformy Kościoła 
w X V I wieku sprawa wyznania wiary stała się znowu aktualną, przeważnie w obozie 
Ewangelickim, już to dlatego, że przeciwnicy mylne i przewrotne o nim rozsiewali mniemania, 
już do dlatego, że Ewanglicy, łącząc się pod sztandarem Ewangelji Chrystusowej, musieli pod 
nim wytrwać nie tylko u) gorliwości, ale i jedności sprawy. Tak książęta niemieccy, ewangelicy 
przedstawili cesarzowi w Augsburgu wyznanie wiary, które od tej miejscowości swoją nazwę 
Wzięło, tak w Szwajcarji pewien z prawowierności słynący mąż napisał wyznanie wiary, które 
pod nazwą helweckiego, t. j. szwajcarskiego przyjęte zostało we wszystkich kraJOch, w których 
odnowienie Kościoła nastąpiło w duchu szwajcarskich reformatorów, a które to wyznanie i Ewangelicy 
w Polsce, po przystosowaniu go do miejscowych warunków, za swoje uznali i swemu przedstawili 
Monarsze, tak w Niemczech wśród ewangelików-reformowanych zasłynął jako Wyznanie wiary 
ów słynny katechizm Heidelberski, napisany z polecenia pobożnego k^ cia  Palatynatu, który 
za ten katechizm gotów był położyć głowę swoją. Przetrwał on też wieki i niema języka na 
świecie, na który nie byłby on przetłomaczony i dziś za krótkie sformułowanie wiary, czyli księg% 
symboliczną, powszechnie w Kościele Ewangelicko-Reformowanym jest poczytywany.

Wyznanie wiary jest potrzebą i ugruntowane jest na podstawie biblijnej i potwierdzone 
historją, dlatego są to zbyt szerokie serca, nie w duchu Chrystusa, które wołają jakby na trwogę: 
przecz ze wszelkiemi sformułowanemi wyznaniami wiary, to okowy i pęta, które tamują wolność 
i swobodę chrześcijańską, to niewola przedewszystkiem w Kościele Ewangelickim! Szczęściem, 
że te szerokie serca same się zdradzają. W gruncie rzeczy nie chodzi im o wolność i swobodę 
sumienia, ale o wyzwolenie się z wszelkich praw chrystjanizmu. Oni tak samo niezadowoleni są 
z Pisma S-go i wołają: precz z Biblją, bo i to są okowy dla wolnego ducha człowieczego! 
Co nam ksiądz będzie narzucał objaśnienia i wywody Pisma Ś-go, my mamy swoje przekonania 
swoje poglądy. i do innych, nawet ogólnych, nie potrzebujemy się stosować!

I my ze swej strony nie potrzebujemy zaiste uwzględniać takich ludzi, którzy najmniej 
mają prawo nazywać się chrześcijanami, tern więcej, że my nikomu nie narzucamy naszych 
poglądów i objaśnień, ale stoimy w usługach Chrystusa i nie sami z siebie mówimy, ale Słowo 
Chrystusowe głosimy, a gdzie to Słowo bywa głoszone, tam trzeba poddać swój rozum lub swój 
nierozum pod posłuszeństwo Chrystusowe! Nie rozkazanie rozumu człowieczego jest wolnością, 
ale k°g° Syn Człowieczy wyswobodzi, ten jest wolnym prawdziwie!

Nie chodzi w religji o takie lub inne .przekonanie, ale chodzi o w y z n a n i e  nadziei, 
o wyznanie, któreby pewną nadzieją serca napełnić mogło, i tak określone też jest to Wyznanie 
w słowach tekstu naszego! I czyż to istotnie nie jest wyznanie nadziei, jeżeli nam ono mówi: 
nikt nie może przyjść do Ojca w niebiesiech — tylko przez Chrystusa Pana, jeżeli w nikim 
innym niema zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie, jeżeli w nim mamy odpuszczenie grzechów, 
jeżeli On jest zmartwychwstaniem i żywotem, a kto w niego wierzy choćby też umarł, żyć 
będzie? Czy to nie jest zarazem wyznanie n i e c h w i e j ą c e  się,  jak  jeszcze bliżej to wyznanie 
wiary, jako wyznanie nadziei, określone przez Apostoła zostało?

Systemy ludzkie upadają i nowe powstają, przekonania nasze zmieniają się według upodobania, 
lub według tego, kto nas oszołomić zdołał, ale Słowo Boże i prawda jego trwają na wieki• 
O gdybyśmy wszyscy tej prawdzie posłuch dali! Zważmy, jak  to Chrystus Pan chce, abyśmy 
głosu jego słuchali i do niego przychodzili, jak  to On nas szuka na manowcach życia ludzkiego, 
jak  On nas wdzięcznie zaprasza, a my jak  się zachowujemy i gdzież jesteśmy? Wszędzie nas 
pełno, gdzie urojone szczęście do nas się uśmiecha, tylko tam, gdzie pewna nadzieja nas czeka, 
tam nas niema. W usługach świata i do poświęceń jesteśmy zdolni, w usługach Chrystusa, 
jakże leniwo idzie, nie mówiąc już o jakimkolwiek czynie, który by miał nas kosztować 
pewnego przezwyciężenia się!

Trzymajmy wyznanie nadziei niechwiej ące się, gdy wierny jest ten, który nam obiecał, 
ale niechaj ta wierność nie powoduje ostateczności i nie wywołuje w nas zbyt c i a s n e g o  
s e r c a !  Wyznanie wiary ma na celu, aby ludzie chrześcijańscy łączyli się w jedności ducha
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i w związku pokoju na tej zasadzie, ze gruntu innego nikt założyć nie może, oprócz tego, 
który jest założoną, a którym jest Jezus Chrystus, a nie dzieje się dlatego, aby ludzie się dlań 
rozchodzili, tworzyli k°terje religijne i nieprzyjaźnie a nawet Wrogo dla siebie byli usposobieni. 
Wyznanie wiary nie znosi miłości chrześcijańskiej ule owszem zaleca ją !

Przez to nie chcemy bynajmniej przemawiać na rzecz połączenia się różnych partyj 
religijnych, bo to są mrzonki, i na tern chrystjanizm się nie zasadza, ale niechaj sformułowane 
wyznanie wiary nie służy do sporów wyznaniowych, jak  to, niestety, miało w Kościele i ma 
jeszcze dzisiaj miejsce! Zaprawdę, że chrześcijaństwo ma poważniejsze zadanie, jak ścieranie 
się o słowa i przestrzeganie form religijnych!

Patrzmy, ile to miljonów pogan zalega ten obszar ziemi, a jak  mało stosunkowo czyni 
się dla misji! Patrzmy, ile to pogaństwa wśród świata chrześcijańskiego, a jak  mało się przeciwko 
temu Występuje! Tu by należało zawołać: ramię do ramienia, tu by należało iść ręka w ręką, 
tu by trzeba rzucić rękawicę niewierze i duchowi anty chrześcijańskiemu, tu walczyć za Chrystusa, 
którego się znieważa i powtórnie krzyżuje, w tern okazać ogień miłości dla Chrystusa!

Inaczej wyznanie wiary nie może być wyznaniem nadziei, a jeżeli nadziei niema, jakże to 
wyznanie trzymać można? Zrozumiejmy zadanie nasze! W żyjmy się w Chrystusa, który naszem 
jest życiem, rozmiłujmy się w Chrystusie, który naszą jest miłością, Walczmy za Chrystusa, 
który naszem jest zwycięstwem! Trzymajmy się takiego wyznania nadziei, bądźmy niezachwiani 
w tej wierze, działajmy na tej drodze, a na upomnienie, zawarte w słowach Apostoła, Wyrzec 
będziemy mogli z serca swego rzetelne „Amen ’ / — S —

Nr 2 ____  J E D N O T A __  ________ i ? O t f V

K A L W I N I Z M  I LUT. ERANIZM.
(UNIWERSALIZM A PARTYLARYZM ).

W odpowiedzi na artykuł „Głosu Ewangelickiego”.

Nikt nam zarzucić nie może fanatyzmu 
wyznaniowego; możemy nie podzielać czyjegoś 
stanowiska, a jednak mieć zrozumienie nawet 
dla ekskluzywności wyznaniowej. Z radością 
śledzimy rozwój inicjatywy szlachetnego 
szwedzkiego biskupa ewangelickiego, D-ra 
Saderblooma, doprowadzenia chrześcijańskich 
kościołów do jedności w Chrystusie i prosimy 
Boga, aby błogosławić raczył tym wysiłkom, dą
żącym do urzeczywistnienia Jego Królestwa. 
W nadziei naszej, że to niewątpliwie nastąpi, 
choćby i po wielu nieudanych próbach, utwier
dzał nas poza innymi fakt, że wszystkie kościo
ły ewangelickie w Polsce konieczność takiego 
jednoczenia się uznały, dając temu wyraz 
w utworzeniu ,,Rady Kościołów Ewangelickich 
w Polsce“, na czele której stoi od lat kilku naj
wyższy przedstawiciel kościoła ewangelicko- 
augsburskiego w Polsce —- Ks. Biskup Bursche. 
Dla dotychczasowe} działalności Ks. Biskupa 
Burschego mieliśmy zawsze najżywsze uznanie 
i ceniliśmy wysoko jego energję, zapał i poświę
cenie w pracy zarówno kościelnej jak i społecz
nej, dla dobra Kościoła i Ojczyzny naszej.

Aliści w ostatnich czasach zaszedł fakt, który 
nadzieje nasze doszczętnie rozwiać jest w sta
nie i na stosunki braterskie pomiędzy oddziel
nymi kościołami protestanckimi w Polsce dziw
ne rzuca światło.

W ,,Głosie Ewangelickim“ (N 51/52 z r. 1929) 
ukazał się artykuł: ,,Co ma kościół luterski 
w czasach obecnych do powiedzenia społeczeń
stwu chrześcijańskiemu w kraju katolickim“? 
W podtytule były dodane słowa: „Przemówie
nie ks. biskupa J . Burschego na Zjeździe Luter- 
skim w Kopenhadze“.

Gdyby nie charakter urzędowy „Głosu Ewan
gelickiego“ i podtytuł, bylibyśmy przekonani, że 
polski tłumacz, nie dość dobrze władający ję 
zykiem niemieckim, źle przetłumaczył czy też 
źle streścił przemówienie kopenhaskie Ks. Bi
skupa J . Burschego. Ponieważ jednak do chwili 
obecnej nie ukazało się żadne sprostowanie czy 
wyjaśnienie, musimy uważać tłumaczenie za 
wierne i zająć stanowisko wobec przemówienia, 
które w założeniu i w treści nie odpowiada rze
czywistości.

Przemówienie Ks. Biskupa J . Burschego za
czyna się od tez:

1) Tylko w postaci luterskiej ma protestan
tyzm moc, aby się ostać w krajach rzymsko-ka
tolickich.

2) Klasycznym przykładem tego jest kościół 
luterski w Polsce.

Do tezy trzeciej przejdziemy nieco dalej, po 
rozpatrzeniu tych dwóch pierwszych. Tezy te 
uwzględniają fakt, że poza postacią luterską 
istnieją jeszcze inne postacie protestantyzmu
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światowego. I słusznie! Obok jakichś 60 — 70 
miljonów luteran istnieje na świecie około 150— 
160 miljonów innych postaci protestantyzmu 
ściślej lub luźniej związanych z uniwersalną 
ideą Kalwina. Kościoły kalwińskie tworzą bądź 
większości wyznaniowe, jak w Holandji i Szko
cji oraz Ameryce, bądź wielkie mniejszości jak 
na Węgrzech i w Czechosłowacji, bądź też 
mniejszości liczebnie niewielkie, ale potężne kul
turą i oświatą, jak we Francji. O kościołach lu- 
terskich tego samego powiedzieć nie można 
i dlatego tezy czcigodnego Ks. Biskupa J . 
Burschego poprostu zdumiewają.

Czy naprawdę ,,tylko w postaci luterskiej ma 
protestantyzm moc, aby się ostać w krajach 
rzymsko-katolickich“? Jakież dzisiaj istnieją 
kraje rzymsko-katolickie? Hiszpan ja, Włochy, 
Francja, starsza córa kościoła, oraz Polska 
i Węgry, gdzie przeszło połowa ludności wyzna
je katolicyzm rzymski, a także Czechosłowacja, 
zaliczana do krajów katolickich, chociaż mil jo
nowe rzesze katolików popadają tam w indyfe- 
rentyzm albo całkowicie się od swego kościoła 
odwracają. O Brazylji, Peru i Meksyku możemy 
tu wcale nie wspominać, bo i tam pracują inne 
kościoły ewangelickie, nie luterski.

Gdyby więc teza pierwsza wyrażała rzeczy
wistość, to w Hiszpanji, Włoszech i Francji, na 
Węgrzech i w Czechosłowacji musielibyśmy spo
tykać protestantyzm jedynie w postaci luter
skiej. I cóż widzimy? W Italji, klasycznym kra
ju rzymsko-katolickim tradycja protestancka nie 
czekała na pojawienie się Lutra i jego reforma
cji, ale wyprzedziła go o przeszło trzy stulecia 
i nawet w czasach nowszych nie poddała się 
wpływom luterskim. W Czechosłowacji Hus i je
go poprzednicy reformowali życie chrześcij ań- 
skie na całe stulecie przed Lutrem, wytworzyli 
własne klasyczne formy radykalnego, chrześci
jaństwa, któremi oddziałali na Polskę, a po
średnio i na Niemcy, Anglję i Amerykę. W Pol
sce niezależnie od wpływu czeskiego nie brakło 
umysłów krytycznych, jak np. Jan Ostroróg, 
który Lutra wyprzedził o lat dziesiątki. Zaś we 
Francji kilkaset tysięcy protestantów to Hu- 
gonoci - kalwiniści, potężny czynnik kulturalny, 
oddziaływający na cały świat i wychowany 
straszliwemi rzeziami i edyktami nietole- 
rancyjnych królów. W Hiszpan j i istnieje 
garść protestantów - kalwinów, dzieci ducho
wych ewangelicko-reformowanego kościoła fran
cuskiego. W katolickich Węgrzech istniała 
zawsze duża mniejszość ewangelicko-augsbur
ska, ale pokrywała się ona z narodowością nie
miecką (m. in. np. Siebenbiirger Deutschen“). 
Obok tej mniejszości istniała i istnieje mniej
szość kalwińska, dwukrotne od luterskiej 
większa liczebnie i tern się jeszcze od pierwszej 
różniąca, że kościół kalwiński na Węgrzech two
rzą nie Niecmy-imigranci, ale rdzenni Węgrzy. 
W Czechosłowacji istnieje dużo luteran, ale 
znowuż przeważne śród Niemców, podczas gdy 
rdzenni Czesi, oparci o własną tradycję czesko- 
braterską i kalwińską, tworzą kościoły od luter-

stwa niezależne. O Polsce pomówimy dalej nie
co obszerniej.

Któryż więc kraj rzymsko-katolicki mógłby 
służyć jako ilustracja do tezy, że ,,tylko w po
staci luterskiej ma protestantyzm moc, aby się 
ostać w krajach rzymsko-katolickich“? Takiego 
kraju rzymsko-katolickiego poprostu niema, bo 
jeśli istnieją w nich mniejszości protestanckie, 
to są one zawsze kalwińskie, a jeśli obok kalwiń
skich istnieją luterskie, to mamy tu zawsze ży
wioł napływowy niemiecki, jak np. we Francji, 
gdzie luteranie w liczbie jakichś 60 tysięcy za
mieszkują Alzację i Lotaryngję, kraje od stule
ci znajdujące się pod wpływem niemieckim, po
średnim i bezpośrednim.

Ten stan rzeczy ma swoje przyczyny, z któ- 
rem: warto zapoznać się gruntownie. Reforma
cja waldeńska (Piotr Waldo) i czeska (Milicz 
z Kromierzyża, Maciej z Janowa, Jan Hus, 
Hieronim Praski) kładzie nacisk na radyka
lizmie religijno-etycznym, podobnie jak później 
Jan Kalwin, dzięki czemu reformacja ta to uni- 
wersalizacja etosu religijnego. Reformacja Lu
tra to nacjonalizm i racjonalizm, czyli dalszy 
ciąg walki cesarzy niemieckich z Rzymem (mit 
dem Welschtum). To są fakty elementarne i dla 
tych właśnie faktów prócz dużej części Niemiec 
i Skandynawji, to jest plemion germańskich, lu- 
teranizm ani do słowian, ani do anglosasów, ani 
tern mniej do narodów romańskich nie trafił, 
trafić nie mógł. Ne zdołał on pozyskać dla swej 
idei nawet południowych niemców, nie mówiąc 
juź o tern, że i śród niemców idea Kalwina zna
lazła duże rozpowszechnienie, szczególniej w ko
łach teologów i w sferach wychylających się po
za ciasne ramy wyznania, zbyt ściśle związane
go z narodowością i instytucjonalizmem pań
stwowym.

Wobec pewnego odcienia lekceważenia innych 
postaci protestantyzmu, z jakiem niestety spo
tykamy się w mowie kopenhaskiej Ks. Biskupa
J . Burschego, tak wysoko podnoszącego wy
łączność luteranizmu, musimy zapytać, o którą 
postać luteranizmu tu chodzi? W ciągu czterech 
wieków luteranizm przebył długą ewolucję od 
klasycznego swego wyrazu aż do teologj i współ
czesnej, wykładanej na wszystkich uniwersyte
tach niemieckich. Nie będziemy tu wymieniali 
Baura i Straussa, Trauba, Jatho i Kalthoffa, po
miniemy aktualny jeszcze spór o wyznanie apo
stolskie (Apostolikumstreit). Czy wyrazicielem 
luteranizmu jest Harnack? Pfleiderer? Johann 
We iss? Ale przecież wybitny pisarz niemiecki 
powiedział o teologji luterskiej, że swoich adep
tów nauczyła ona wątpić ‘o wszystkiem aż do 
istnienia Jezusa, a Schweitzer powiedział: ,,teo
log ja stanie się kiedyś zupełnie uczciwą“. Co 
znaczy to ,,uczciwą“, wszyscy wiemy. Dla gło
szenia prostych zasad Ewangelji nie trzeba aż 
takich zapewnień na przyszłość. Negacja i ne
gacja. Reakcją przeciwko tej luterskiej negacji 
jest kto? Kalwinista Barth! Więc które lu- 
terstwo? Istnieje bowiem „Altluthertum“ 
i ,,Neuluthertum“, nie mówiąc już o nacjonali
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stycznym rasyzmie, który podobnie jak fran
cuska ,,Action Franęaise“ nie chce nic słyszeć
0 religji żydowskiej.

A teraz druga teza: ,,Klasycznym przykładem 
tego jest kościół luterski w Polsce“. Klasycz
nym przykładem, może, ale czego? Reformacja 
szła do Polski z zachodu i przyjęła się naj
przód u niemieckiej ludności mieszkającej na 
zachodnich kresach Rzeczypospolitej. Rdzenna 
szlachta polska( a ta, niestety, jedynie miała 
możność wyboru religji) przyjmowała kalwi
nizm dla przyczyn już wyżej przytoczonych»
1 jeśli na ziemiach polskich, na ziemiach, które 
znajdowały się pod panowaniem polskiem przed 
rozbiorem, przechowały się szczątki protestan
tyzmu w rodzinach polskich, to w postaci wy
łącznie kalwińskiej. Mazury Pruskie i Śląsk 
znajdowały się, niestety, pod innemi wpływami, 
ale i na Mazurach lud polski zmodyfikował so
bie luteranizm na swój sposób.

Protestantyzm wywarł na duchu polskim i na 
kulturze polskiej pewne i to niemałe wpływy, 
ale przez mężów takich jak Łaski, Rej, Trentow- 
ski, to jest przez protestantów postaci zdecydo
wanie kalwińskiej, nie luterskiej. Czy ma lute
ranizm w Polsce jednego męża tej miary co 
Łaski? Co Rej, ojciec piśmiennictwa polskiego? 
Nie ma! To też bracia nasi — luteranie w Pol
sce, gdy się na przeszłość historyczną ewange- 
licyzmu polskiego powoływać widzą zmuszeni, 
sięgają natychmiast milcząco do naszej kalwiń
skiej przeszłości, przeciwko czemu my dzisiejsi 
suk Cesarowie tej naszej świetnej tradycji aż 
nazbyt często nie protestowaliśmy w imię bra
terstwa i miłości ewangelicznej. Dzisiejszy lu
teranizm w Polsce to z wyjątkiem kilkudziesię
ciu tysięcy polskich Ślązaków prawie wyłącznie 
napływowy żywioł niemiecki — koloniści, kupcy, 
przemysłowcy. Sfery inteligenckie polonizują się 
wprawdzie, ale nie wszystkie, bo obok nich nie 
brak zaciekłych nacjonalistów niemieckich, 
o czem ,,Głos Ewangelicki“ lepiej wie od nas.

To też daleko łatwiej byłoby uzasadnić tezę, 
że w krajach nieprotestanckich protestantyzm 
utrzymuje się zazwyczaj tylko w postaci kal
wińskiej lub też kalwinizmowi pokrewnej, 
a gdziekolwiek istnieją większe skupiska luteran, 
tam napewno mamy do czynienia z imigracją 
niemiecką lub skandynawską. I tego właśnie 
klasycznym przykładem może być Polska!

A teraz słów parę o przyczynach upadku re
formacji w Polsce. W mowie swej kopenhaskiej 
Ks. Biskup J. Bursche utrzymuje, że ,,gdy lu
teranizm nie zdążył był jeszcze dobrze się zor
ganizować w połowie XVI wieku, przeniknęło 
do Polski wyznaie morawskie i szwajcarskie, 
z których to drugie coraz bardziej się radyka- 
lizowało, przyjmując formy antytrinitaryzmu, 
tryteizmu, dyteizmu, arjanizmu, socynjanizmu; 
a nawet bęzwzględnego unitaryzmu który pod
kopywał korzenie chrześcijaństwa. Protestan
tyzm uległ rozdarciu, popadł w bezgraniczny 
subjektywizm; poszczególne odłamy cechowała 
w stosunkach wzajemnych nienawiść. Nie mając

jasnego, ogólnie przyjętego wyznania, prote
stantyzm chwiał się i zginął....“ Z powyższej cy
taty widać, że Ks. Biskup J . Bursche jest zda
nia, iż wyznanie „szwajcarskie“ (dla wyjaśnie
nia dodajemy, że wyznanie ,,morawskie i szwaj
carskie“ ma oznaczać wyznanie braci czeskich 
i ewangelicko-reformowane — nomenklatura, 
która się nie utarła w historji), które się coraz 
bardziej radykalizowało i popadało w coraz 
straszniejsze ,,izmy“, spowodowało upadek lu- 
teranizmu i wogóle protestantyzmu w Polsce. 
Otóż przeciwko takiemu twierdzeniu zmuszeni 
jesteśmy stanowczo zaprotestować. Kalwinizm 
w Polsce nie radykalizował się w ten sposób, aby 
popaść w tryteizm, dyteizm i w końcu w bez
względny unitaryzm, z któremi to kierunkami 
wogóle kościół nasz nigdy nie miał nic wspólnego. 
Był on w założeniu swojem wszędzie i nietyl- 
ko w Polsce oczywiście radykalniejszy od lute- 
ranizmu, ale miał on wyraźne oblicze i jasno 
sformułowane wyznanie wiary w Konfesji Pol
skiej, do dziś dnia obowiązującej nasz kościół, 
a zupełnie zgodne z nauką biblijną. Jeżeli mię
dzy wyznawcami kościoła ewangelicko-reformo
wanego XVI wieku znaleźli się później zwolen
nicy socynjanizmu i zwolennicy ci rośli w liczbę, 
zagrażając jedności wiary, to kościół cwang. 
reformowany zerwał z nimi wszelkie stosunki, 
nie chcąc mieć z ich poglądami dogmatycznemi 
nic wspólnego. Znany to jest powszechnie fakt 
i w każdym podręczniku historji reformacji 
można się tego doczytać. Ani pojęcie ,,Kościoła“, 
które wyznanie reformowane ujmuje najzupeł
niej biblijnie, ani jakaś wyłączność i zaciekłość 
wyznaniowa ze strony praojców naszych w wie
rze nie spowodowały upadku protestantyzmu pol
skiego. Dość jest przeczytać parę odnośnych 
stron w konfesji polskiej o stosunku kościoła 
ewang. reformowanego do chrzęścijan innych 
wyznań, dość wspomnieć o Ugodzie Sandomier
skiej, doszłej do skutku wyłącznie trudem i sta
raniem ewangelików reformowanych, aby się 
przekonać i stwierdzić, że nie kalwinizm polski 
siał niezgodę w obozie protestantów, nie kalwi
nizm był przeszkodą do wytworzenia się jedno
litego frontu protestanckiego przeciwko reakcji 
katolickiej. Nasz wielki reformator Jan Łaski 
trud życia swego całego poświęcił idei zjedno
czenia ewangelicyzmu, doczekał się za to wście
kłej nienawiści właśnie ze strony luterskich teo
logów, którzy go nawet niebezpiecznym djabłem 
nazywali. Ci sami luterscy teologowie w Polsce 
zerwali Ugodę Sandomierską w kilka miesięcy 
po jej podpisaniu i w wyłączności swojej wyzna
niowej nic słyszeć nie chcieli o zjednoczeniu 
i połączeniu się protestantów polskich w jeden 
kościół ewangelicki, oni więc przyczynili się wal
nie do osłabienia obozu protestanckiego, jeżeli 
nie do zupełnego upadku protestantyzmu. 
W czasach reformacji luteranizm nie dał Polsce 
ani jednego wielkiego męża na miarę Łaskiego, 
Reja, Mikołaja Radziwiłła, za sprawą którego 
otrzymaliśmy pierwszą polską biblję — biblję 
Brzeską, a jeśli reformacja polska upadła, to
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nie dlatego, że się odwróciła od luteranizmu ku 
kalwijiizmowi. Przecież tak samo byłaby się ona 
rozłożyła w Niemczech, gdyby była pozostawio
na samej sobie, jak w Polsce. Gdy radykalizm 
zaczął brać w Niemczech górę, Luter przy po
mocy panujących wytknął mu granice. Zrobiono 
tyle, ile potrzebował nacjonalizm niemiecki, 
zamknięto sprawę zapoczątkowaną przez Hen
ryka IV i Barbarossę, aby pozostawić dalsze jej 
dzieje racjonalizmowi i jego niwelującej teolog ji.

Te dwa rysy charakterystyczne zamknęły lu- 
teranizmowi kraje romańskie i słowiańskie, po
zostawiając mu wyłącznie Niemcy północne. 
Skandynawję, i kraje nadbałtyckie, to jest te, 
które znajdowały się pod panowaniem niemiec- 
kiem lub szwedzkiem. Natomiast uniwersali- 
styczny etos kalwiński, wolny od pęt nacjona
lizmu, poczynając się z ducha francuskiego na 
wolnej ziemi helweckiej, znajduje zrozumienie 
zarówno we Francji, jak w Holandji, w Szkocji, 
Anglji, Ameryce, Polsce, Czechosłowacji, na 
Węgrzech. Baptyści, metodyści, presbiterjani? 
angielscy i szkoccy, purytanie, to wyraz etycznej 
radykalizacji kalwinizmu lub jego modyfikacje. 
W łonie protestantyzmu poza luteranizmem 
różnice doktrynalne są nikłe, a różnice zwycza
jowe nie tworzą żadnych przeszkód do szyb
kiego porozumienia się. Pewne głębsze różnice 
spostrzega się dopiero u progu luterstwa, ale 
zależnie od stopnia konserwatyzmu danego du
chownego czy też danego Zboru. Nasza formuła 
strzeszczająca różnice między luteranizmem 
i kalwinizmem brzmi: nacjonalizm i racjonalizm 
(luterstwo), — uniwersalizm i radykalizm 
etyczny, prowadzący do najszerzej pojmowane
go demokratyzmu (kalwinizm).

Dla uniknięcia nieporozumienia zaznaczamy, 
że chodziło nam jedynie o stwierdzene pewnych 
faktów. Dla Lutra mamy cześć jako dla wiel
kiego charakteru, który dzięki szczęśliwym wa
runkom dokonał dzieła wielkiego, dzieła, które 
podejmowane w warunkach gorszych przez in
nych reformatorów kończyło się dla nich tra
gicznie. Duża część zasługi Lutra przypada 
w udziale narodowi niemieckiemu, co z całą lo
jalnością zaznaczamy, aby ustrzec się przed 
niesprawiedliwym zarzutem szowinizmu. Nie go
dzimy się jednak z tezami i wywodami Ks. Bi
skupa J . Burschego, gdyż przeczy im historja 
i rzeczywistość na każdym kroku. Dodamy tu 
jeszcze, że w wywodach mowy kopenhaskiej 
znajdujemy szereg zdań, które możnaby nazwać 
legitymowaniem protestantyzmu przy pomocy 
katolicyzmu rzymskiego. Nie wydaje się nam 
dość przekonywującem, aby jakaś instytucja 
była już dlatego wyborna, iż unika ostateczno
ści i zatrzymuje się pośrodku. W Kościele Chry
stusowym nie o to chodzi, aby stać między osta- 
tecznościami, ale o to, aby głosić prawdę. Dla 
głoszenia jej trzeba ją poznać. Takie naprzy- 
kład zwroty jak ,,wybujałości urojeńczo-refor- 
mowane“ powtarzają się często w dziejach ko
ścioła chrześcijańskiego. Luter był dla oportuni- 
stycznych erazmian stanowczo wybujały i uro-

jeńczo reformowany. Duch kędy chce Ichnie, 
a zatrzymywanie go na pewnem miejscu i na 
pewnej wysokości jest konwencjonalizmem 
i oportunizmem.

Nie powiedzielibyśmy wszystkiego, gdybyśmy 
nie dotknęli jeszcze takich zwrotów, jak np. ten: 
,,Jestem zdania że osiągnęliśmy to wszystko; 
poza innem: jeszcze sprawami, dlatego, że pań
stwo wie, czem my jesteśmy, stoimy bowiem wo
bec niego z wyznaniem jasnem, niedwuznacz- 
nem, które oddaje państwu, co się państwu na
leży, które to wyznanie w rzeczach wiary trzy
ma się Słowa Bożego i nie pozwala nikomu na 
mieszanie się do swoich spraw“. Nie widzimy 
w tern nic rewelatorskiego: kropka w kropkę 
powtarzają to samo przedstawiciele wszystkich 
innych wyznań, a co do tego, aby państwo 
wszystkie inne wyznania prócz luterskiego uwa
żało koniecznie za niejasne i nawet dwuznaczne; 
to już się wypowiadać nie będziemy. 0  Har- 
nacku opowiadają, że gdy była mowa o histo
rycznej wartości Ewangelji według Jana, miał 
się odezwać: ,,zu beweisen dessen Geschichts
wert wäre mir ein Kleines, wenn ich erst daran 
glaubte“, co w polskiem tłomaczeniu brzmi: dla 
mnie drobnostką by było dowieść historycznej 
wartości Ewangelji Jana, gdybym sam w to 
wierzył! Argument bywa służką uczucia, ale 
gdy spotyka się z rzeczywistością, upada. Mo
wa przeznaczona dla Kopenhagi *nie powinna 
była wracać do Polski!

Co do tezy trzeciej to nie mija się ona z rze
czywistością tak szorstko, jak obie pierwsze, ale 
zawiera znowuż ogólniki, pod któremi mógłby 
się podpisać równie dobrze chrześcijanin prawo
sławny, jak kwakier, katolik rzymski jak bapty
sta, a już w zupełności podpisujemy się my, tak 
zwani kalwini, czyli ewangelicy reformowani, 
Nie możemy tego powiedzieć o tezie czwartej. 
Nie kościół luterski zaspakaja tęsknotę naszych 
czasów za Bogiem i Jego Prawdą, ale żywa wia
ra serc ludzkich w Chrystusa-Zbawiciela, do któ
rego nas Ewangelja — Słowo Boże prowadzi, in- 
nemi słowy prawdziwy chrystjanizm serc! Nie- 
tylko luteranizm, ale i kalwinizm ,,przywiązuje 
wielkie znaczenie do objawienia Bożego, któ
re w Piśmie Ś-tem znajdujemy i jak je zawsze 
ujmowali w wierze poszczególni ludzie“. I my 
nie odrzucamy tradycji, o ile się ona nie sprze
ciwia Pismu Ś-mu, ale dla nas nie ona jest auto
rytetem. Zresztą co to jest tradycja? Jeżeli w wy
wodach swoich Ks. Biskup J .  Bursche rozumie 
ją jako trzymanie się dosłowne treści Konfesji 
Augsburskiej, to się na to pisezmy. My powie
dzieć to samo możemy o naszej konfesji i kate- 
chiźmie Heidelberskim, a tradycję, o której 
w rzymskiem katolicyzmie jest mowa, odrzu
camy. ,

Wracając do tezy trzeciej zaznaczyć musi
my, że wywody na nią są nie tyle pozytywnem 
rozwinięciem tematu, ile krytyką wszystkiego: 
co w protestantyzmie jest nie luterskie, oraz 
przemilczaniem faktu, że w Polsce istnieją pro
testanci także w innych postaciach. Członkowie
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kościołów reprezentowanych w „Radzie kościo
łów ewangelickich w Polsce“ byliby się cieszyli, 
gdyby Prezes tej Rady, której powstanie zbu
dziło tak wielkie nadzieje, był łaskawie 
wspomniał o niej choćby tylko dla własnej wia

domości. Byłby może uniknął pewnych słów 
i zwrotów zgoła obojętnych dla kongresujących, 
a przykrych dla nas, bo rozwiewających pewne 
złudzenia, z któremi rozstawać się nam dość 
trudno.

Ka zim ier z  K o siń sk i.

DROGI RELIGIJNE  
W LITERATURZE POLSKIEJ.

SŁOWO WSTĘPNE.

DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGJI EWANGELICKIEJ 
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, PROFESORA KA
ROLA SERINIEGO, PRZY WYGŁOSZENIU WYKŁADU 

INAUGURACYJNEGO PRZEZ
D -r a  K a zim ier za  K osiń skieg o

DNIA 28 STYCZNIA 1930.

Z# YCIE w sp ó łczesn e  jest pełne b olesn ych  zm agań .
W każdej jego dziedzinie występują prze

ciwieństwa, które znalazłszy odpowiednie pod
łoże społeczne urastają do miary walczących 
zaciekle obozów; ludzie nie przebierają w środ
kach w celu osiągnięcia zwycięstwa; dlatego 
nasza rzeczywistość staje się terenem walki 
wszystkich ze wszystkimi.

Duchy twarde, duchy bojowe zgadzają się na 
tę djalektykę życia, uzasadniając ją w ten spo
sób, że musi ona z konieczności doprowadzić 
do zapanowania wyższych form istnienia. Ze 
względu zaś na cel nie warto oglądać się na 
trupy, pozostające na pobojowisku.

Natomiast ludzie, przejęci duchem humanizmu 
i humanitaryzmu, wyrosłemi z podstawy religij
nej, boleśnie odczuwają rozterkę życia i mają 
nadzieję, że w wyższej syntezie wyrównają 
się przeciwieństwa. Duch narodu, z którego 
czerpią jednostki swe siły i w nim się jedno
cześnie zespalają, ma być tego wyrównania wy
razem i ucieleśnieniem.

W ten sposób niechaj mi wolno będzie^ ująć 
stronę ideową działalności pisarskiej i naukowej 
D-ra Kazimierza Kosińskiego.

Tragizm ujarzmionego życia poiskiego prze
mówił wcześnie do duszy dziecka przez ów 
Żarnów, miasto rodzinne i jego okolice, pełne 
historycznych pamiątek z okresu najazdu — po
topu szwedzkiego i Stanisławowskiej doby od
roczenia. Smutna rzeczywistość nakazywała uko
chać bólem serdecznym przeszłość i w nieśmier
telności ducha narodu szukać leku na przysz
łość. Po studjach pięcioletnich (1907 — 1912) 
w Krakowie K. Kosiński uzyskuje stopień do

ktora filozofji, przedstawiwszy Wydziałowi Filo
zoficznemu Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpra
wę o Euzebjuszu Słowackim. Rok 1913/14 spę
dza w Paryżu; tu się krystalizują kierunki jego 
pracy naukowej : wiek XVI i romantyzm, pozor
nie rozbieżne, w istocie szczęśliwie się uzupeł
niające; są bowiem szczytami chwały i najzu
pełniejszym wyrazem zbiorowej duszy polskiej.

Obok czynów wielkich wodzów i mężów sta
nu pociągała badacza myśl pisarzy statystów; 
wynikiem zainteresowania była dwutomowa pra
ca „Pisarze polityczni i historyczni do w. XIX.” 
Dalszym ciągiem tych studjów jest ukończona 
obecnie rozprawa: „Jana Dymitra Solikowskie- 
go wizerunek utrapionej Rzeczypospolitej Pol
skiej z r. 1564”.

Z wieku chwały przechodzi Dr. Kosiński do 
okresu najcięższej niedoli i w dwuch pracach 
o Stanisławie Witkiewiczu usiłuje dać syntezę 
duszy polskiej, która swą mocą niepożytą i twór
czą przeciwstawia się potędze zaborców. Poza- 
tem ogłasza prace drobniejsze: Król i kazno
dzieja (Zygmunt III i ks. Piotr Skarga), Zamoy
ski jako rokoszanin, o katechiźmie rycerskim 
Ks. A. Czartoryskiego, Hugona Kołłątaja uwagi
0 edukacji narodowej, Juljusz Słowacki, Pro- 
methidjon Norwida, Franciszek z Asyżu w ide- 
ologji St. Witkiewicza.

W badaniach nad wiekiem XVI i nad epoką 
romantyzmu poznał Dr. Kosiński znaczenie pier
wiastka religijnego; bez niego duch narodu 
stałby się niezrozumiały. Sięga więc Dr. K. Ko
siński coraz głębiej do podstaw życia, zbliżając 
się do istotnej rzeczywistości.

Wydział Teologji Ewangelickiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, poznawszy wnikliwość myśli, 
głębię uczuć i doświadczenie pedagogiczne Dr.
K. Kosińskiego, uprosił go o wygłoszenie wy
kładów na temat: Pierwiastek religijny w lite
raturze polskiej”. W imieniu Wydziału serdecz
nie witam naszego Szanownego współpracownika
1 pozwalam sobie wypowiedzieć życzenie, aby 
praca akademicka dała jemu pełnię zadowole
nia a słuchaczom przyniosła trwały pożytek.
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Niejed n o k r o t n ie  już stwierdzano chararakter 
patriotyczny literatury polskiej, ale nie pod

kreślano dotąd w należytym stopniu jej charakte
ru religijnego, Patrjotyzm i religijność w lite
raturze polskiej przenikają się wzajemnie przez 
cały ciąg jej dziejów. Stało się tak dzięki te
mu, że okres narastania religijnego dusz przy
padł był na te same czasy, w których narodziła 
się literatura polska, t. j. na w. XIII.

Wiek X III przyniósł z sobą zmiany w chrze
ścijaństwie zachodniem, pogłębił je wewnętrz
nie, po bankructwie wypraw krzyżowych 
wzmógł jego stronę emocjonalną i rozszerzył 
samo życie chrześcijańskie. Dość powiedzieć, 
że był to wiek wystąpienia Franciszka z Assy- 
żu, po którym następuje nawrót do samego 
ideału Chrystusa.

W tym samym jednak czasie pogłębienia 
uczuć religijnych wkracza do chrześcijaństwa 
na Zachodzie cały racjonalizm średniowieczny 
w dowodzeniu dogmatów. Scholastyka średnio
wieczna na swoich szczytach gruntowała potęgę 
Kościoła, której poddawała ostatecznie wszel
kie stosunki ludzkie, a więc i państwo.

Wiek X III w życiu religijnem ludów miał 
oblicze podwójne: był to wiek wzmożonej eg
zaltacji religijnej, wiek natchnień religijnych 
aż do ekstazy i widzeń, wiek mistycyzmu, po
wagi i uroku sakramentów, wiek świętych, wiek 
ascezy i klasztornego życia, wiek ucieczki do 
Boga. Z drugiej strony był wiek XIII czasem 
krystalizowania się państw, budzenia się świa
domości narodów.

Tak samo przedstawia się wiek XIII w Pol
sce z dodaniem jeszcze naszych warunków po
litycznych ówczesnych, które były opłakane. 
Były to czasy ostatecznego upadku władzy 
książęcej, jej likwidacji na rzecz duchowień
stwa i możnych. Okres to lat stu kilkudziesię
ciu (1139— 1295), który wystarczył, aby do
konały się zmiany głębokie w życiu pol- 
skiem, społecznem i politycznem. Czasy 
te wypełniają walki książęce o tron kra
kowski i o dzielnice, a potem, za Bolesława 
Wstydliwego (w r. 1241) przychodzą już 
napady Tatarów, w których Długosz dopa
trzy się kary bożej za upadek moralny narodu. 
W czterysta lat potem J . Szujski w ogólnej 
charakterystyce tego okresu naszych dziejów 
dopatrzy się pomocy Opatrzności w tern, że 
Polska z ówczesnego położenia wydźwignąć się 
mogła.1) Musiało być coś w tych czasach, które 
potem Długosz, jako przestrogę, ukazywał Pol
sce, co popychało serca do Boga. Jak mówił Szuj
ski, ,,im gorsze były czasy, tembardziej rozkwi
tała mistyczna, ascetyczna, uciekająca od ziemi, 
pobożność“.2) Tę egzaltację religijną w charak
terze w. X III w Polsce podkreślał i prof. Bruck
ner. Ta religijność, jego zdaniem, nie wylewa
jąca się, jak dawniej, w wyprawach krzyżowych

j ) J .  Szujski. Dzieje Polski t. I. str. 207.
2) J. Szujski. Dzieje Polski t. I. str. 160.

przeciw Saracenom, Prusom i Słowianom, nie 
ograniczona więcej do ludów romańskich, roz
lała się teraz szeroko w życiu, przejawiła się 
w zakonach kaznodziejskich i jałmużniczych, 
podejmujących nieraz misje dalekie. Ta reli
gijność ,,zestrzela się w niezliczonych szeregach 
ludzi, od tronów aż do izb kurnych, prowadzą
cych żywot świątobliwy, czysty, oddany modli
twom, postom, jałmużnie, poświęcających mie
nie swe albo życie Bogu, kościołom i klasztorom. 
Straszne klęski, nawiedzające Europę w poło
wie wieku, tatarska i morowa, spotęgowały 
tylko tę egzaltację, to stronienie od świata, jego 
rozkoszy i omamień“ *).

Ten element religijny w w. X III stworzył 
poezję polską, jeszcze przed narodzinami pol
skiej prozy, na którą przychpdzi czas dopiero 
w w. XVI-tym. Składają się na nią pieśni, 
w których przejawiła się cała głębia wiary, cała 
pobożność mistyczna średniowiecza. Zaczynają 
tę religijną poezję polską pieśni na cześć Chry
stusa. Pieśnią Chrystusową jest już Bogurodzi
ca. Chrystusową jest pieśń inna, może o lat 50 
młodsza od Bogurodzicy, -z nią potem w licz
nych odpisach późniejszych stale wiązana, za
czynająca się od słów: Nas dla wstał z mar
twych Syn Boży. Prof. Brückner nazywa ją  pie
śnią wielkanocną, ale są tam i strofy wielkopo
stne. Toż samo i trzecia kolejno pieśń, pocho
dząca z XIV wieku, jest pieśnią Zbawicielową:

Jezus Chrystus, Bóg człowiek, mądrość oćca swego,
Po czwartkowej wieczerzy czasu jutrzennego,
Gdy się modlił w ogrodzie oćcu bogu swemu
Zdradzon, jęt i wydań jest ludu żydowskiemu.

Tak samo Zbawicielową jest pieśń z XIV w., 
zapisana w graduale płockim z r. 1365. na Zmar
twychwstanie, krótka, czterowierszowa:

Chrystus zmartwych wstał je 
i druga:

Przez twe święte zmartwychwstanie
Boży Synu, odpuścisz nam nasze zgrzeszenie...

Od tych pieśni Chrystusowych zaczyna się na
sza poezja, a ściślej mówiąc, cała literatura pol
ska. Treść tej poezji jest bardzo bogata; od peł
nego realizmu w rozpamiętywaniu męki Chry
stusa do uwielbienia Go w Zmartwychwstaniu 
i do kultu Bożego Ciała. W promieniach męki 
Chrystusowej zajaśniał też pierwszy znany 
z imienia i życia poeta polski, Władysław 
z Gielniowa. Jego Zołtarz Jezusów był popu
larny przez kilka wieków, dorabiany, uzupeł
niany i naśladowany. Wogóle można powie
dzieć, że cierpienie Chrystusa było tym punktem 
w chrześcijaństwie, około którego owijała się 
przez czas długi emocjonalna strona wiary. 
Sięgamy tu do samego jądra zagadnień, do 
owego konfliktu pomiędzy złem i dobrem, 
w który wdaje się bóstwo i bierze na siebie 
mękę za człowieka.

l) A. Brückner: Literatura religijna w Polsce średnio
wiecznej t. 1. str. 149.
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W Zołtarzu Władysława z Gielniowa (1488 r.) 
mamy to samo uwielbienie męki z dodaniem 
strofy o modlitwie getsemańskiej Chrystusa:

Jezus w ogrodziec wstąpił z swymi zwolenniki,
Trzykroć s.ę ojcu modlił za wszytki grzeszniki,
Krwawy pot przezeń płynął dla boja wielkiego,
Duszo miła, oględaj miłośnika swego.

I oto co nas w tej poezji zadziwia: brak 
w niej momentu getsemańskiego, brak uwiel
bienia dla tej godziny walki wewnętrznej Chry
stusa w obliczu mającego nadejść ukrzyżowania, 
brak uwielbienia dla samoprzezwyciężenia w so
bie strachu mocą idei, kiedy na Krzyżu już by
ła ofiara po męce w duchu, już był triumf miło
ści na wieki... Ten moment getsemański nie zo
stał tu uwzględniony, poprostu nie przemawiał, 
jako odbicie trudu wewnętrznego Człowieka- 
Boga, do tych dusz prostych, ale wymagających 
efektów jasnych, wyraźnych, plastycznych. Do 
takich należało narodzenie Chrystusa, a potem 
jego męka, Ciało i Zmartwychwstanie.

Wracając do tej poezji męki, najwięcej 
szczerości i serdeczności uczuć dostało się sa
memu drzewu Krzyża św., bo to było coś, co 
średniowieczny człowiek mógł wzrokiem objąć, 
niemal rękoma dotykać.

Najpiękniejszą pieśnią Krzyża jest później
sza, z odpisów z XVI w.; zaczyna się ta pieśń 
jak i inne, od uwielbienia drzewa Krzyża świę
tego:

Krzyżu święty nadewszytko,
Drzewo naszlachetniejsze,
W żadnym lesie nie jest takie,
Jedno na którym Bóg był;
Słodkie drzewo, słodkie goździe,
Słodki owoc nosiło.

Skłoni gałązki drzewo święte,
Ulży członki rozpięte,
Odmień teraz onę srogość,
Którą masz z przyrodzenia,
Spuść lekućko i cichućko 
Króla niebieskiego.

We wszystkich prawie pieśniach Krzyża wy
stępuje motyw Matki, patrzącej bezradnie na 
boleść Syna. Ten motyw bólu matczynego był 
ulubionym w średniowiecznej poezji religijnej 
i stanowił przejście do właściwych pieśni Ma
ryjnych.

Pogłębił się w Polsce kult Maryjny w w. XV. 
Przedtem miały go postaci wyjątkowe, Salo
mei czy Kingi, przedtem przejawiał się on po
śród zakonnic w ciszy klasztornej, gdy teraz 
przeniknął warstwy szerokiego ludu. Wiek XV 
był wogóle bardzo religijny w Polsce; wpłynęła 
na to misja Polski względem Litwy oraz doj
ście do potęgi państwowej. W religijności tego 
wieku nie było ucieczki od życia, jak w w. XIII, 
w dobie klęsk i rozbicia. Jednocześnie przenika 
już do Polski wczesny humanizm. Z religijności 
XV w. wieje jakąś świeżością życia i urokiem, 
co przejawia się w poezji Maryjnej. Zrazu ta 
poezja owija się koło bólu Matki na widok mę-

czarń Syna. I tak w cyklu Łysogórskim pieśni 
wysuwa się na czoło Plancłus, czyli Płacz M af
ie : B oskiej pod Krzyżem, mający wiele wspól
nego z przytoczoną pieśnią Krzyża.

Pozatem kult Maryjny obejmował też inne 
stawiał się i od strony zgoła innej. Tu była 
Marja-Matka, tam będzie Marja-Panna, która 
stanie się symbolem kobiecości, na którą spojrzy 
się od strony uroku niewieściego. W t. zw. Roz
myślaniach przemyskich, zawierających żywot 
apokryficzny Chrystusa, mamy na początku 
rozdział ,,o nadobności ciała Maryji“, w którym 
zawarta jest cała tęsknota piszącego żywot J e 
zusa zakonnika do świata i do tego uroku. Ten 
właśnie urok niewieści wszedł był do kultu 
Maryjnego w wieku XV., co przejawiło się także 
w poezji Maryjnej. I tak mistrz Maciej pisze 
o niej w pieśni Mocne boskie tajemności, jako 
o pannie „wielmi krasnej", która

Z skarbu boskiej głębokości 
Wyszła krasą wszej cudności,
Między kapłanmi w świętości,
Między pannami we cności,
Rosła ku obrzędu...
Ani lilja białością,
Czyrwona róża krasnością,
Ani nardus swą wonnością,
Zamorski kwiat swą drogością 
Maryjej się równa...

W poezji tej kult Maryjny zespala się najści
ślej z motywem kwiatów. Uwielbia się Marję 
Pannę poprzez kwiaty, który motyw wkracza 
już w dziedzinę sztuki. Dochowała się nawet 
cała alegorja kwietna z tego czasu, dotycząca 
Matki Boskiej:

Kwiatek biały jestci lilja,
A tej pannie dzieją Maryja...
Kwiatek czyrwony, róża zamorska,
A ta śliczna panna, królewna niebieska...
Kwiatek zielony, ten się przemienił,
A ta śliczna panna prosi Chrystusa za nami... 
Kwiatek modry jeści fijołek,
Ana nam skaziła piekielny smętek...

Pozatem kult Maryjny w w. XV-ym przed- 
wyobrażenia wiernych w tym względzie. Szero
ko uwzględniany jest motyw orędownictwa 
u Boga za ludźmi oraz motyw zwiastowania, 
dalej motyw królewskości Marji, obok jej mi
łosierdzia.

Kult Maryjny w w. XV w poezji polskiej ma 
charakter ściśle religijny bez specyficznie pol
skiego zabarwienia; w życiu atoli unaradawia 
się teraz na polach bitew. W tym wieku staje 
się pieśnią bojową Bogurodzica, która pieśń 
staje się teraz w opinji ogółu czołową pieśnią 
Maryjną. W tym samym wieku XV-ym zjawia 
się też uwielbienie dla Ducha św., co świadczy
0 ud.uchawianiu się samej religji w Polsce, im 
bliżej w. XVI-go.

Pieśni do Ducha św. mamy kilka. Treścią ich 
jest modlitwa o zejście Ducha św. na ziemię
1 o napełnienie sobą dusz. Nazywa się tutaj 
Ducha św. promieniem światłości, ojcem ubo-

25



ROK V

gich (w duchu), dawcą darów (ducha) i świecą 
serc. Jest on ucieszycielem człowieka, słodkim 
gościem naszej duszy, jej ochłodzeniem i od- 
pocznieniem po pracy, uweseleniem po płaczu. 
Brzmi to, jak Vend Creator, mocno, z całą po
wagą hymnu:

Zgrzej, coć zimne,
Twierdzi, coć błędne,
Pochyl, coć pyszne.
Daj twym miłym twoję miłość, wierzącym 
Siedmiorę światłość.
Daj wyszcie zbawionych,
A po tern żywocie
Daj nam wieczne wiesiele
I wieczną radość (Pieśń: Przydzi Dusze św. k nam).

Naj podnioślejszym hymnem na cześć Ducha 
św. jest: Pomoż mi Święty Dusze twoją chwalą 
mnożyć, w którym modli się autor najpierw 
o natchnienie twórcze. Duch św. jest tutaj roz
da wcą darów, ale i przejrzycielem serc na wy
lot. Nie oszuka go ludzka cześć, którą się ludzie 
kłamią na postawie. On widzi wszystko w sa
mej istocie rzeczy, on mocen jest poznać samą 
istotę dusz. On w duszach mieszka i szuka po
kornych serc, w które, gdy wstąpi, napełnia je 
światłem wewnętrznem. On daje rozeznanie zła
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i on uświęca ludzki byt, a zaś w godzinę śmier
ci staje się panem dusz. Pieśń ta wprowadza 
nas już w wiek XVI. Obok niej postawimy 
jeszcze hymn Te Deum laudamus.

Ciebie Boga chwalimy, ciebie Boga wyznawamy
Ciebie Ojca wiecznego wszytka ziemia czci.

Kult Boga naogół w poezji średniowiecznej 
zaznacza się mało« Daleko więcej mamy pie
śni o Świętych, co wszakże pomijamy tutaj zu
pełnie.

Dochodząc zatem do rezultatów ogólnych 
stwierdzamy, co następuje:

Właściwa literatura polska zaczyna się od 
pieśni religijnych.

Poezja religijna polska przez całe średnio
wiecze nie zabarwia się patrjotyzmem, stano
wiąc swój dział odrębny.

Poezja polska religijna wypływa z wiary i re
ligijnego kultu: dla Chrystusa, Matki Boskiej, 
Ducha św., Boga i świętych.

A zatem wiara i Kościół stanowią pierwszą 
drogą religijną literatury polskiej.

Drugą będzie humanizm i reformacja.

D. c. n.

J E D N O T A

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

K O N F R O N T A C J E .
(Dokończenie).

Nieporównanie głębsze wrażenie wywarło na 
wszystkich zaniepokój onych, nieszczęśliwych 
i upośledzonych kazanie Jezusa, które z nie
znaną dotychczas szybkością obiegało świat 
w kazaniu Pawła. Dopiero przy zestawieniu 
końca republiki rzymskiej z początkami kaza
nia Jezusowego, dostrzegamy głębię przełomu, 
jaki się dokonywał w świecie rzymskim. Boga
ctwo i sława to były dwa cele, do których dą
żył każdy i właśnie te dwa cele stwarzały ko
nieczność stosowania takich środków, które 
z całego świata czyniły widownię bezustannych 
zbrodni. Gdy się dzisiaj czyta „Starożytności 
żydowskie“ Józefa Flawiusza, tam gdzie mowa 
jest o utrwalaniu władzy króla Heroda Wielkie
go, miewa się wrażenie, że ci ludzie, którzy tak 
bardzo łaknęli sławy i władzy i tak wysoko ce
nili przepych sal biesiadnych i łożnic, byli nie 
królami, ale rzeźnikami, i to w dodatku pod
stępnymi, fałszywymi, zdradzieckimi. Zaiste, że 
na tronach owych czasów, jak zresztą i później, 
siadywali najwięksi zbrodniarze.

Po niemal dwóch tysiącleciach chrześcijań
stwa wielki filozof niemiecki, Artur Schopen
hauer, źródło zła dostrzegł w woli ludzkiej, 
i w terminologji filozoficznej zalecał to, co Je 
zus nazywał odrodzeniem moralnem, metanoją.

Można się z nim zgodzić, że tylko niekiełzany 
instynkt uzbraja człowieka przeciwko człowie
kowi, tylko chciwość bogactwa i rozkoszy czyni 
z człowieka brutalne zwierzę. Moralność sto
icka zalecała regulowanie stosunków społecz
nych przez częściowe wyrzeczenie się praw do 
wyzysku i zbrodni, moralność Jezusowa przy
niosła światu wyrzeczenie się zupełne. Było to 
przewartościowanie absolutne wartości dotych
czasowych, likwidacja wojny wszystkich prze
ciwko wszystkim w sercach i sumieniach. Nie
0 to chodziło, aby być umiarkowanym w chci
wości i rozkosznictwie, ale o zupełne wyrzecze
nie się tego wszystkiego, co skłócało człowieka 
z człowiekiem. Wartość życia przeniesiona zo
stała w sfery tak wysokie, jakich dotychczas 
nikt nie przeczuwał, znikomość i lichota sławy 
ziemskiej i bogactwa okazała się w całej pełni. 
Dzisiaj władca i bogacz, jutro żałosny nędzarz, 
albo odrażający trup. I oto w słowach prostych 
a wnikliwych rozchodziło się po świecie napom
nienie, aby nikt nie gromadził skarbów zniko
mych, które rdza niszczy i które złodziej ukraść 
może. Poraź pierwszy w dziejach świata błogo
sławieni byli nie potężni i bogaci, ale ubodzy
1 upośledzeni, głodni, nadzy, łaknący sprawie
dliwości. To, co w ciągu wieków było marzeniem
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proroków, miało się stać rzeczywistością, nie 
w jakiejś mglistej przyszłości, ale teraz, natych
miast. Dzisiaj, gdy Kazanie na górze przeobra
ziło znaczną część świata, nawet wyobrazić so
bie nie umiemy, czem dla współczesnych były 
takie słowa: ,,Duch Pański nademną: przeto 
mnie pomazał, abym opwiadał ewangelję ubo
gim; posłał mnie, abym uzdrawiał skruszone na 
sercu, abym zwiastował pojmanym wyzwolenie 
i ślepym przejrzenie i abym wypuścił uciśnione 
na wolność. Abym opowiadał rok Pański przy
jemny“. W dziejach świata nie było nigdy ta
kiego władcy, który byłby mógł ogłosić ludzko
ść:' amnestję tak powszechną i tak głęboko prze
obrażającą świat.

I już nie trzeba było wykonywać żadnych 
ciężkich warunków, poddawać się obrzezaniu, 
uczyć się subtelności kazuistycznych ogromnego 
rytuału. Dość było poznać swą nędzę i uwierzyć, 
że Bóg mocen jest przeobrazić serca ludzkie, 
a przez nie cały świat. Jak cudownie musiało 
brzmieć w uszach nieszczęśliwych ludzi słowo 
,,brat“, gdy cały świat pełen był niewolników, 
podlegających władzy i kaprysom bezwzględ
nych i brutalnych panów. Jak mile odzywała się 
wieść o miłości i miłosierdziu w tym świecie, 
który znał tylko zawiść i nienawiść! We wszyst
kich misterjach pogańskich najważniejszą rolę 
odgrywała obietnica nieśmiertelności, ale urze
czywistnienie tej obietnicy odsunięte było 
w mglistą dal i w mroki podziemi, będące kró
lestwem umarłych. Teraz przychodziła wieść 
radosna, że śmierć jest pokonana i że ci, co uwie 
rzyli w Jezusa Chrystusa, przeszli ze śmierci 
do żywota.

Zapowiedź wtórego przyjścia Chrystusa tak 
była rozumiana, że przemiana, której wszyscy 
łaknęli i pragnęli, stanie się jutro, po jutrze, 
stać się może każdej chwili, dzisiaj, za godzinę, 
czy nawet w minucie następnej. Nauka apostoła 
Pawła to nietylko szereg teologematów, jak się to 
nam dzisiaj wydaje, ale potężna zapowiedź, że 
stary świat się kończy, a nastanie nowego jest 
dziełem Boga i sprawą bezpośrednio bliską, 
która dokona się za życia jego pokolenia. Nie 
umiemy już czytać ewangelij i listów Pawiowych 
tak, jak one były czytywane, a raczej słuchane 
przed napisaniem ich treści, przez pierwszych 
chrześcijan. To, co dla nas jest symbolem, prze
nośnią, figurą i licencją dla słuchaczy Pawio
wych było bezpośrednią rzeczywistością. Gdy 
mówił, że śmierć została pokonana, to nie 
wszyscy mu oczywiście wierzyli, a nie brakło 
i takich, którzy się z niego śmieli, ale ci którzy 
uwierzyli, zaczynali żyć nowem życiem, wie- 
kuistem. I żyli już inaczej, niż ludzie docześni. 
„Nie wszyscy zaśniemy — powiada Paweł do 
Koryntjan — ale wszyscy przemienieni będzie
my, bardzo prędko w okamgnieniu, na trąbę 
ostateczną. Albowiem zatrąbi, a umarli wzbu
dzeni będą nieskazitelni, a my będziemy prze
mienieni“ (I Kor. 15, 51-52). Albo do Tesalo- 
niczan tak mwi: „Boć to wam powiadamy sło

wem Pańskiem, że my, którzy żywi pozostanie
my do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy 
onych, którzy zasnęli“ (I Tes. 4, 15). To samo 
mamy zresztą u ewangelistów, w zapowiedziach 
końca świata. Nie były to sprawy dalekie, ale 
bezpośrednio bliskie; staną się może za rok, a 
może już w najbliższych godzinach. Dusze ła
knęły tej przemiany i dlatego Nowy Testament 
kończy słowo wyjątkowo tkliwe i serdeczne: 
,,I owszem, przyjdź, Panie Jezusie!“

Jakże jest dzisiaj? Teologja czasów oświece
nia i późniejsza, nauczyła chrześcijan wątpić
0 wszystkiem, i to, co dla pierwszych chrześcijan 
było rzeczą najrealniejszą, przemieniła w kon
wencjonalną symbolikę, czy nawet w błędy i za
bobony dawnych pokoleń. Renan (St. Paul, tom 
II, str. 189) pisze melancholijnie: „Niestety, 
Chrystus nie przyszedł. Wszyscy umarli jeden 
za drugim. Paweł, który był jednym z tych, co 
wierzyli że dożyją wielkiego przyjścia, umarł 
także. Ale widzimy, że ani wiara, ani nadzieja, 
nie zachwiały się z tego powodu...“ A dalej wy
wodzi, że masy ludowe nigdy nie bywają hero
iczne i że tylko niezachwiana wiara w nieśmier
telność mogła była zdobyć się na tak olbrzymie 
ofiary, jakich wymagało utwierdzenie się chrześ
cijaństwa. Renan, oczywiście, nie przekonywa 
nas. Gdyby chrześcijaństwo było zależało od 
nieśmiertelności pierwszego pokolenia, to pierw
szy wypadek śmierci w kościele chrześcijańskim 
byłby musiał zachwiać wiarę i zniweczyć ją. 
Tymczasem widzimy raczej coś przeciwnego: 
wiara się wzmaga nawet wówczas, gdy prześla
dowani chrześcijanie giną masami w cyrkach 
rzymskich i od miecza katowskiego. Musiała 
ona być inaczej ugruntowana, niż to sobie wy
obrażał Renan. Dzisiaj psychologia, traktowana 
jak najbardziej krytycznie, zna bezpośredniość 
w:'ary tak mocnej, iż żadne przeciwieństwa za
chwiać jej nie mogą. Przeciwnie, rośnie ona
1 potężnieje razem z napotykanemi przeszko
dami i przeciwieństwami. Jeden z pisarzy 
współczesnej Francji, Julien Benda, który 
w głośnem dziele o zdradzie inteligencji (La 
trahison des clercs) oskarżył sfery oświecone, 
że dopuściły się zdrady na cywilizacji, jest 
także autorem wysoce ciekawej i wysoce inte
resującej: „La fin de rEternel“ (Koniec Wie
kuistego). W rozprawie tej zgodnie z szeregiem 
innych pisarzy wywodzi, że cywilizacja nasza 
upada dlatego, że wiekuiste stało się doczesnem, 
a nieśmiertelne śmiertelnem.

W wywodach tych jest dużo słuszności. Żadne 
konwencjonalne układy i konwencje nie mogą 
zdać się na coś, gdy chodzi o podstawy życia 
moralno-religijnego. Ile prób podejmowano 
w kierunku stworzenia tak zwanej religji nauko
wej i każda z tych prób zawodziła. Człowiek 
chce i pragnie, aby życie jego miało pewien 
określony sens i w tym przymusie, szukania 
sensu życia, który możnaby nazwać kosmicznym, 
jest psychologiczne źródło wiary. Tylko to jest 
trwałe, co jest konieczne i nieuniknione. Nie mo-
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żerny dowolnie wierzyć w Izydę czy Atisa, a De- 
meter i Djonizos to mity, poza któremi niema 
nic. Ale wiara w sens życia to żywioł realniej
szy od powietrza i ziemi. W nim jest ostatnie 
ogniwo przyczynowości filozoficznej, przy po
mocy której objaśniamy sobie świat. Takie py
tania, jak: skąd, dlaczego, poco i naco? — nie 
są czemś przypadkowem i dowolnem, ale są 
sprawą ducha tak istotną, jak krążenie krwi, 
oddychanie i czucie. Możemy rzec, że znajdo* 
wały się one w mgławicy przedstworzenia i że 
dotychczas nie zostały sformułowane dość wy
raziście. One są treścią dziejów. Ponad wszyst- 
kiemi przemianami w łonie ludzkości, ponad 
wojnami, rewolucjami i wędrówkami ludów gó
rowało zawsze pytanie: Skąd pochodzę i jakie 
jest moje przeznaczenie? I zależnie od odpo
wiedzi na to pytanie ludzkość wznosiła się ku 
wyżynom, albo spadała na dno upodlenia. 
A ta odpowiedź wypadała różnie, zależnie od 
tego, czy do głosu dopuszczane było uczucie, 
czy też decydował wyłącznie zimny intelektu- 
alizm. Henri Bergson wykazał dość przekony
wująco, jak wiele ludzkość straciła na tern, że 
przerost intelektualizmu dokonał się kosztem 
intuicji. To, co wewnętrznie i bezpośrednio wie
my z największą pewnością, zostało zdegrado
wane na rzecz poznania pośredniego: intuicja 
zmalała wobec intelektu.

Na przełomie dziejów, gdy kończy się świat 
stary, a zaczyna się nasza era, walka toczy się 
nietylko między religjami i światopoglądami, ale 
także i przedewszystkiem między intuicjonizmem 
a intelektualizmem. Chrystus jest przedstawi
cielem prawdy poznawanej intuicyjnie i wyrazi
cielem tych objawień, których widownią jest 
serce ludzkie i sumienie. Co zniszczył racjona
lizm rozkładającego się społeczeństwa rzym
skiego i jego republiki, to w olbrzymiej synte
zie odbudowywało objawienie Chrystusa. Mate- 
rjalizm Lukrecjusza nietylko nauczał, ale i pow
tarzał to, co było w obiegu śród sfer oświeco
nych. Religję uznano za hamulec postępu, przy
pisano jej wszystko zło, ciążące na ludzkości 
i z lekkiem sercem skasowano duszę nieśmier
telną i wszelkie wyobrażenia zaświata. Człowiek 
wierzy najchętniej w to, w co wierzyć pragnie. 
Lukrecjuszowski materjalizm i ateizm był je
dnym z objawów choroby, która toczyła orga
nizm starego świata. Dawny Rzym kończył się 
wraz z republika, bo Rzym cesarski był już 
tylko w połowie łaciński, w połowie zaś przesy
cony był pierwiastkiem wschodnim. I ten do
pływ ducha wschodniego zgalwanizował orga
nizm drętwiejący. Wobec chrześcijaństwa, które 
było dla Rzymu biegunowo obcem i przeciwnem, 
społeczeństwo rzymskie broniło się wszelkiemi 
siłami, czując że wschodnia myśl przeszczepiona 
na stary pień rzymski zniszczy wielowiekowy 
dorobek siły fizycznej i racjonalizmu politycz
nego. Reakcja społeczeństwa rzymskiego prze
ciwko chrześcijaństwu podobna była do reakcyj 
organizmów przy szczepieniach ochronnych. Mi

łość i miłosierdzie, równość i braterstwo, za
szczepione sile i władzy, panowaniu i pysze, 
pokonały brutalną siłę i zbudziły nieprzeczuwa- 
ne siły ducha, ale skutek był nietrwały: zmie
niły się formy, treść pozostała ta sama. Po sa- 
mowładczych Augustach, Trajanach i Juljanach, 
przyszli Grzegorzowie, Inocentowie, Bonifaco
wie, a w każdym z nich był cezar i pontifex ma- 
ximus, władca i arcykapłan. Intuicja objawień 
Bożych ustępowała znowuż racjonalizmowi i si
le, i jak ongi pokonani królowie w pętach kro
czyć musieli przed wozami zwycięskich triumfa
torów rzymskich, tak u progów następców i ,,na
miestników Chrystusowych1' wystawać musieli 
władcy chrześcijańscy, aby ratować życie i ko
ronę. I znowuż tam, gdzie po królestwie nastała 
republika a po republice cezaryzm i cezaropa- 
pizm, dzisiaj rodzi się myśl cesarstwa romań
skiego. I znowuż, jak ongi, zasada siły fizycz
nej bierze górę nad wszystkiem. A jednocześnie 
chrześcijaństwo staje się przedmiotem krytyki 
naukowej, socjalistycznej, literackiej i t. d. i t. d. 
Niedawno na łamach jednego z najpoczytniej
szych niemieckich pism literackich roztrząsano 
sprawę aktualności dekalogu Mojżeszowego. 
Nie brakło głosów, że iuż nie jest on aktualny, 
bo cudzołóstwo zdobyło wszędzie prawo oby
watelstwa, a kradzieże i włamania nie odgrywa
ją dziś roli tak ważnej, jak subtelne oszustwa 
i okradanie robotników przez pracodawców, 
którzy postępki swoje umieją uzgodnić 
z prawem.

W kołach chrześcijan, którzy chcieliby za
pewnić światu szczęście i pokój w Chrystusie, 
powstaje coraz częściej pytanie: Co należy uczy
nić, aby świat znowuż zaczął żyć po chrześci
jańsku, tak jak żyły pierwsze gromadki chrze
ścijan? Od tych niespokojnych i trwożliwych 
pytań myśl zawraca nieraz ku różnym próbom 
przystosowania chrześcijaństwa do życia dzisiej
szego. I w tern jest wielkie tragiczne nieporozu
mienie. Chrześcijaństwo jest wielkim nakazem 
aby świat przystosował się do niego, więc o przy
stosowaniu się chrześcijaństwa do świata mowy 
być nie może. To jedna sprawa. Druga sprawa 
to psychologja człowieka współczesnego. Fun
damentem chrześcijaństwa jest Pismo święte 
obu testamentów. Powstało ono w czasach 
i w środowisku, które w niczem nie jest podobne 
do naszych czasów intelektualizmu i scjentyzmu. 
Umysł każdego przeciętnego człowieka współ
czesnego jest tak wyszkolony, że szuka możli
wych niedomówień, przeciwieństw, sprzeczności. 
Kto czego szuka, to znajduje. Biblja jest na- 
wskroś geocentryczna, my zaś nietylko jesteśmy 
heljocentrystami, ale w dodatku zgubiliśmy się 
w bezmiarach kosmosu jako niedostrzegalny py
łek. Lecz zarazem czujemy się tak ściśle i nie
rozerwalnie powiązani z losami wszechświata, 
że w najdalszych mgławicach drogi mlecznej 
dostrzegamy sprawy niewymierne wprawdzie, 
ale równoważące ruchy ziemi, a pośrednio i te
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go, co się dzieje na ziemi w jej żywiołach ma- 
terji i żywiołach ducha.

Czy możemy dzisiaj, my, obywatele kosmosu, 
stawać na gruncie geocentrycznym i zamykać 
oczy na świat otaczający nas w promieniu setek 
lat świetlnych? Jednym z argumentów przeciw 
chrześcijaństwu jest ten, że jeśli tylko obywa
tele ziemi zostali zbawieni, to cały bezmiar ko
smosu jest przez Boga zignorowany, co'sprzeci
wiałoby się miłosierdziu i sprawiedliwości. Nie 
pójdziemy drogą tych apologetów, którzy sobie 
zadanie nadmiernie ułatwiają i próbują wykazać, 
że reszta kosmosu jest niezaludniona. Sądzimy 
raczej, że cały kosmos jest zaludniony niewy- 
obrażalnem mnóstwem postaci życia, ale nic
0 tern nie wiemy. Natomiast wiemy ponad wszel
ką wątpliwość, bo najbezpośredniej, że tym sa
mym instyktem, którym bronimy się przed 
śmiercią fizyczną, bronimy się także przed tezą 
bezcelowości życia. Wiemy, że moralność, czy
stość życia nie jest przypadkowa, ale konieczna, 
bo we wszechświecie przypadku niema. Może
my prawa moralne przekraczać dowolnie, ale 
nie możemy czynić tego bezkarnie. Tak samo, 
jak przekraczanie praw fizycznych mści się 
ciężkiemi cierpieniami cielesnemi i moralnemi, 
tak przekraczanie praw moralnych sprowadza 
ciężkie cierpienia duchowe i fizyczne. To są 
prawa elementarne. Zwycięstwo nad pokusą, to 
przypływ nowych sił, pomnożenie bogactwa, dla 
którego jeszcze nie mamy nazwy i zrozumienia 
neleżnego. Uleganie pokusom sprowadza zawsze 
cierpienia moralne, jak gdybyśmy trwonili nie- 
oszacowane boskie dziedzictwo wzamian za fał
szywe grosze ułudy. I to jest rzecz powszechnie 
znana. Możemy śmiało powiedzieć, że w tych 
pierwiastkach ducha mieści się głęboki wyraz 
praw kosmicznych. Legenda, mit i misterjum, 
to formy wyrazu dla spraw niewyrażalnych 
przy pomocy środków racjonalnych. Przesłanki
1 wnioski to rzeczy należące do czasu i prze
strzeni, ale czas i przestrzeń jest w nas, a my 
jesteśmy poza czasem i poza przestrzenią, jak

to wymownie wykazał Kant w ,,Krytyce czy
stego rozumu“.

Otóż Chrystus przeciwstawiając się w nauce 
swojej obu instynktom, osobniczemu i gatunko
wemu, w ich bezwzględnem rozpanoszeniu się 
w czasie i przestrzeni, własnym przykładem 
wskazywał nam drogę w wieczność, w możli
wość przeobrażenia ziemi, tak iż znika stara 
ziemia i nastaje „nowa ziemia i nowe niebo“. 
Racjonalizm mówi nam zawsze: Bądź bezwzglę
dny, szukaj władzy, sławy i bogactwa, nie oglą
daj się na nikogo i na nic. Chrześcijaństwo usty 
apostoła Pawła uczy nas miłości, która nie szu
ka swoich rzeczy, ale tracąc duszę dla Chrystusa, 
zachowuje ją dla wieczności. Jednym z żywio
łów ducha jest pokój, postać szczęścia najwyż
sza, sławiona we wszystkich językach i przez 
wszystkich mędrców świata. Nie zazna pokoju 
bogacz i sybaryta. Na bogactwo czyha zbrodnia, 
za rozkosz trzeba drogo płacić życiem samem. 
Chrystus daje pokój. Nie w sugestji, ale realnie. 
Mogę nie wiedzieć, czy jakaś rzecz stała się 
w roku 1518, czy też o sto lat później, mogę po
wątpiewać o istnieniu pewnych ciał chemicznych» 
ale czy mam pokój, o tern wiem bezpośrednio, 
najbezpośredniej. I wiem, od czego ten pokój 
jest zależny. Nie poddaję się krótkiej hałaśliwej 
chwili, ale spoczywam w bezmiarach nieogarnio
nych Boga. To jest próba wytrzymałości. „ Je 
śliby kto chciał czynić wolę Boga, ten będzie 
umiał rozeznać, jeśli ta nauka jest z Boga...“ 
(Jan 7, 17). Otóż czynienie woli Boga, zapisanej 
głęboko w sercach naszych i dlatego tak łatwo 
rozumianej w słowach Chrystusa, daje pokój. 
Konfrontacja starego świata ze światem Ewan- 
gelji, wskazuje czasom naszym która droga wie
dzie do pokoju. Nie krytykujmy wyrażeń 
i symbolów, w których się nauka Chrystusa wy
raziła. Je j treść wieczna, dowód jej prawdzi
wości jest pokój, dobro najwyższe. Jedyna do
puszczalna i skuteczna krytyka chrześcijaństwa, 
to krytyka czynem, słuchaniem odwiecznych 
praw Bożych. Za czynieniem idzie dowód praw
dziwości: POKÓJ.

A n d r ć  G i d e .

P R Z E Ż Y C I  E.*>
. . . Trzeba, abym odrazu opowiedział o mej 

dziwnej przygodzie, chociaż odnosi się ona do 
osiemnastego roku mego życia.

Wyjechałem z Uzes — rankiem, przyjmując 
zaproszenie Wilhelma Granier, mego kuzyna, 
pastora w oklicy Anduze. Zanim go opuściłem, 
musiałem wysłuchać kazania; pomodlił się ze 
mną, za mnie, pobłogosławił, czy też raczej pro
sił Boga — aby mię błogosławić zechciał . . . ale

*) Wyjątek z „Si le grain ne meurt". Paris, Editions 
N. R. F.

właściwie nie dlatego zacząłem to opowiadanie. 
Pociąg miał mię przywieźć do Uzes na kolację; 
pogrążyłem się więc całkoiwcie w lekturze „Ku
zynka Ponsa“. Z wielu arcydzieł Balzaca jest 
to prawdopodobnie to, które najbardziej lubię; 
w każdym razie najczęściej było przeze mnie 
czytane. A wałśnie tego dnia je odkryłem. Trwa
łem w zachwycie, w ekstazie, zatopiony 
i upojony.

Nadejście nocy nareszcie przerwało moją 
lekturę. Kląłem, że wagon nie był oświetlony; 
później dowiedziałem się, że jest uszkodzony;
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a kolejarze sądząc, iż jest pusty, przestawili go 
na tor zapasowy. „Nie wiedział Pan, iż należa
ło się przesiąść? mówili: ,,A przecież, ogłasza
liśmy dostatecznie! Lecz Pan spał zapewnie — 
nie pozstaje Panu nic innego, jak spać dalej. 
gdyż przed ranem niema stąd pociągu“.

Spędzenie nocy w ciemnym wagonie nie mia
ło dla mnie żadnego uroku, a pozatem nie ja 
dłem kolacji. Stacja była odległą ode wsi, 
a karczma jeszcze mniej mię nęciła, niż cała ta 
przygoda; zresztą miałem przy sobie zaledwie 
parę sous. Wyszedłem na drogę i zdając się na 
łaskę losu, postanowiłem zapukać do drzwi 
pierwszego, napotkanego domku, dość dużego— 
o wyglądzie czystym i zachęcającym. Otworzy
ła mi kobieta, której opowiedziałem, co mi się 
przytrafiło, oraz, że nie mam pieniędzy —a je
stem porządnie głodny. Może więc mieszkańcy 
tego domu będą tak dobrzy i dadzą mi coś do 
zjedzenia; poczem wrócę do owego zrealizowa
nego wagonu — gdzie cierpliwie zaczekam do 
rana.

Kobieta, która mię wpuściła do wnętrza, po
śpiesznie dodała jedno nakrycie na stole już przy
gotowanym do kolacji. Męża je nie było w do
mu; staruszek — ojciec, siedzący przed komi
nem, izba służyła jednocześnie za kuchnię, po
został nachylony nad ogniem — nic nie mówiąc. 
Wydawało mi się, że jego milczenie wyraża nie
zadowolenie i to mię krępowało. Nagle — na 
meblu w rodzaju etażerki zobaczyłem dużą Bi- 
blję i pojmując, że jestem wśród ewangelików, 
nazwałem im tego, od kogo właśnie wracałem. 
Starzec odrazu powstał, znał mego kuzyna — 
pastora; również przypominał sobie dobrze me
go dziadka. Sposób, w jaki o nim mówił, pozwo
lił mi zrozumieć, jaka abnegacja, jaka dobroć 
może być ukryta pod najbardziej surową po
włoką, i to bez różnicy, czy chodziło o mego 
dziadka, czy też o tego wieśniaka. Wyobraża
łem sobie, iż mój dziad mógł być do niego po
dobny; o postaci wyjątkowo okazałej; o głosie 
bez słodyczy — lecz wzruszającym; o spojrze
niu bez pieszczot — lecz prawem.

Tymczasem dzieci powracały z pracy; rosła 
dziewczyna i trzech synów; byli bardziej sub
telni, bardziej delikatni od ich dziada; piękni, 
lecz już poważni i nawet trochę surowi. Matka

postawiła dymiącą zupę na stole, a ponieważ 
w tej chwili mówiłem, więc ruchem dyskretnym 
przerwała mi zdanie, — a starzec wygłosił bło
gosławieństwo.

Właśnie podczas posiłku mówił mi o moim 
dziadku; język jego był jednocześnie obrazowy 
i ścisły; żałuję, że nie zanotowałem sobie jego 
słów. Jakto — powtarzałem sobie — to jest 
zwykła rodzina wieśniacza! Jaki wdzięk, jaka 
żywość i szlachetność w porównaniu z naszymi 
drobnymi rolnikami z Normandji? Po skończo
nym posiłku, zabierałem się do odejścia, lecz 
moi gospodarze nie chcieli o tern słyszeć. Matka 
podniosła się od stołu; starszy syn miął spać 
z jednym z braci, a ja miałem zająć jego pokoj 
i łóżko, które matka zdążyła już posłać świeżą 
bielizną, szorstką — lecz cudownie pachnącą 
lawendą. Rodzina nie miała w zwyczaju późno 
się kłaść, wstając wcześnie; prosili jednak — 
abym, o ile mam ochotę — posiedział i czytał.

,,Ale, pozwoli pan, że nie zaniedbamy swoich 
przyzwyczajeń“ — rzekł starzec, ,,zresztą nie 
będą one pana dziwiły, jest pan przecież wnucz
kiem p. Tancreda. Wstał, wziął Biblję, którą 
poprzednio zauważyłem i położył ją na uprzą
tniętym stole. Córka i wnukowie zasiedli przy 
jego boku, wokoło stołu w pozycji skupionej, 
a tak dla nich naturalnej. Dziadek otworzył 
księgę świętą i czytał uroczyście rozdział 
z Ewangelji, później psalm; poczem każde 
z nich z wyjątkiem starca, opuściło się na ko
lana przed swójem krzesłem. On, zaś jeden stał, 
oczy miał zamknięte, ręce położył płasko na 
zamkniętej księdze, Wygłosił krótką modlitwę, 
bardzo godną, bardzo prostą, dziękując w niej 
za łaski doznane, a o nic nie prosząc. Przypo
minam sobie, że dziękował Bogu, iż wskazał mi 
drzwi jego domu — a mówił to w taki sposób. 
że i ja całem sercem przyłączyłem się do jego 
słów. Na zakończenie powiedział ,,Ojcze Nasz“, 
potem nastąpiła chwila skupionej ciszy, po któ
rej matka i dzieci powstały. Było to wszystko 
tak piękne i pełne spokoju, i ten pocałunek uro
czysty, który dziadek składał na czole każdego 
z dzieci, że i ja z kolei, zbliżając się do starca 
podałem mu swe czoło do uścisku...

Tłumaczyła
Cecylja Halpern.

WIADOMOŚCI
Z KOŚCIOŁA i

Rada Kościołów Ewangelickich w Polsce«
Wobec niezłożenia jeszcze Konsystorzowi na

szemu przez delegata naszego kościoła sprawo
zdania z obrad ,,Rady“, podajemy takowe za 
,,Głosem Ewangelickim“:

Dnia 12 lutego r. b. w sali sesjonalnej Zboru 
Warszawskiego (augsburskiego) toczyły się

O KOŚCIELE.
obrady przez cały dzień — z przerwą krótką 
obiadową — Rady Kościołów Ewangelickich 
w Polsce. Obecni byli: z Kościoła ew.-augsb.:
N. P. W. Ks. Biskup Dr. J . Bursche, prezes kon- 
systorza J . Glass, Ks. Senior K. Kulisz, Senator 
p. I. Evert, Ks. prof. 1. Szeruda i Ks. Gloch; 
z Kościoła ew.-reform. Warszawskiego: Ks.
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Sup. W. Semadeni, p. prezes konsystorza H. 
Sachs; z Kościoła ew.-ref. Wileńskiego: p. pre
zes B. Iżycki - Herman i p. W. Jodko; z Kościo
ła ew.-unijnego z Wielkopolski: Ks. Sup. Hildt, 
Ks. Sup. Rohde, Ks. Radca Haenisch, i p. radca 
konsystorza Nehring; z Kościoła ew.-unijnego na 
Górnym Śląsku: prezydent Ks. Dr. Voss i p. hra
bia Donnersmark; z Kościoła ewang. a i h wy
znania z Małopolski: Ks. Sup. Dr. Zoeckler i Ks, 
Walloschke. Przewodniczył Ks. biskup Dr. J. 
Bursche, sekretarzował ks. sen. Gloeh.

Przewodniczący otworzył zebranie modlitwą, 
a następnie Ks. Dr. Zöckler zabrał głos i w ser
decznych słowach złożył w imieniu ,,Rady“ ży
czenia Ks. Biskupowi Burschemu z powodu jubi
leuszu jego XXV-lecia na stanowisku Superin- 
tendenta Generalnego Kościoła ew. augsb. w 
Polsce. Ks. Dr. Zöckler przemawiał po polsku 
i po niemiecku.

Po przyjęciu protokułu z ostatniego zebrania 
przystąpiono do poszczególnych punktów po
rządku dziennego, który obejmował:

1) Zorganizowanie biura Rady Kościołów;
2) Zatarg Senjoratu Cieszyńskiego z Kościo

łem ew. unijnym na Górnym Śląsku;
3) Sprawa kwalifikacyj nauczycieli religji 

ewang. w szkołach średnich;
4) Rozporządzenie władz o nadzorze nad za

kładami dobroczynnemi i o kwalifikacjach 
pracowników tychże zakładów;

5) Dzień oszczędności;
6) Sprawa świąt państwowych.
Ad. 1. Wobec tego, że N. P. W. Ks. Biskup, 

jako Prezes Rady, zrzekł się tymczasem pomo
cy stałej kancelaryjnej i obiecał wszystkie spra
wy sam załatwiać — a to z powodu braku nawa
łu tej pracy i braku odpowiednich funduszów — 
sprawa zorganizowania biura i zaangażowania 
fachowej siły pomocniczej kancelaryjnej upa
dła.

Ad. 2. Ks. Dr. Voss, prezydent Kościoła ew.- 
unijnego na Górnym Śląsku, zaproszony przez 
Ks. Biskupa J . Burschego, zreferował sprawę 
zatargu, który polega na tern, że praca duszpa
sterska i społeczno - religijna Ks. Kulisza 
i Sióstr Djakonis z Cieszyna przenika coraz wię
cej na G. Śląsk, co uważa Ks. Dr. Voss za wkra
czanie samowolne na terytorjum innego bratniego 
Kościoła, a zatem za rzecz niedopuszczalną; Ks 
Voss uważa, że ta praca ma tło wybitnie poli
tyczne i polonizacyjne, co się dzieje ze szkodą 
dla wyznania ewangelickiego. Memorjał w tej ma- 
terj i dokładnie opracowany i poparty dowoda
mi Ks. Voss złożył przewodniczącemu Rady. Ks. 
Dr. Voss ośiwadczył kategorycznie, że z artyku
łem „Kattovitzer Zeitung“, który poruszył tę 
sprawę w sposób ordynarny i nieodpowiedni, nie 
zgadza się, wydrukowany został on bez jego wie
dzy i bardzo mu jest przykro. Z tego powodu 
złożył on protest w Redakcji tego pisma i oświad 
czył, że jeżeli coś podobnego jeszcze się ukaże, 
to on z tern pismem będzie zmuszony zerwać sto
sunki. W odpowiedzi na wywody Ks. D-ra

Vossa, odczytał swój memorjał Ks. Senjor K. 
Kulisz, w którym działalność sióstr djokonis cie
szyńskich na Górnym Śląsku uzasadniał potrze
bą duchową ewangelików polaków, którzy obsłu
gi w swym języku ze strony duchowieństwa nie
mieckiego na Górnym Śląsku nie mają i są przez 
nie lekceważeni. Na dowód tego przytoczył ca
ły szereg sprawdzonych faktów i wypadków. 
Wobec tego, że sprawa jest ważna i wymaga 
długich dociekań, przeto dla jej załatwienia wy
brano komisję z trzech osób: Ks. Biskupa Bur
schego, p. Senatora I. Everta i p. radcy Nehringa.

Ad. 3. Sprawa ta weszła na porządek dzien
ny z powodu tego, że Min. W. R. i O. P. opubli
kowało warunki kwalifikacyjne tylko dla księży 
pastorów Kościołów: ew. - augsb. i ew. - reform, 
w Warszawie. Sprawę tę przekazano komisji 
dla opracowania i przyjęcia protokułu obrad 
pierwszej sesji Rady Kościołów w Wilnie, która 
ma przedstawić w tej materji wnioski na najbliż
sze posiedzenie Rady.

Ad. 4. Wymagania władz są prawne i obo
wiązkowe, a zatem należy się z niemi pogodzić, 
zaś co do kwalafikacyj pracowników w zakła
dach dobroczynnych, to mają one czas do naby
cia tych kwalifikacyj do końca 1932 roku. Po
ruszono projekt zorganizowania kursów odpo
wiednich dla przysposobienia wymienionych pra
cowników, celem uzyskania przez nich odpo
wiednich kwalifikacyj. Poestanowiono zebrać 
materjał w tej kewstji, zasięgnąć opinji poszcze
gólnych kościołów i przygotować odpowiednie 
wnioski na następne posiedzenie Rady.

Ad. 5. Dzień oszczędności powstał na zjeździe 
delegatów 28 państw w Medj olanie w roku 1925. 
Wśród tych państw były napewno i protestan
ckie, przeto dziwnem się wydaje, że wyznaczono 
dzień 31 października, który dla całego świata 
protestanckiego jest pamiątką Reformacji. Wo
bec tego jednak, że dzień oszczędności nie ma 
u nas jeszcze zbyt wielkiego “znaczenia, i że nie
wiele przeszkadza on nam w obchodach refor- 
macyjnych, postanowiono nie zwracać się do 
władz o przeniesienie go na inną datę.

Ad. 6. Kwestję nabożeństw w święta państwo
we, która najbardziej dotyczy Kościoła ew. na 
Górnym Śląsku, przekazano komisji trzech, wy
branej dla zlikwidowania zatargu, wynikłego 
między tymże Kościołem a Senjoratem Cieszyń
skim. Poza tern w odprawianiu nabożeństw pań
stwowych nadzwyczajnych — oprócz dni urzę
dowych: 3 maja i 11 listopada, pozostawiono 
sprawę do uznania poszczególnym kościołom.
• Od siebie dodaje ,,Głos Ewangelicki‘, że 
atmosfera obrad, pomimo bardzo drażliwych 
kwestyj na nich poruszanych, niczem nie była 
zamącona. Z powagą i godnością dyskutowano 
nad najbardziej zawiłemi i niemiłemi nieporozu
mieniami. Wykazano maximum dobrej woli i du
żo szczerej, nieobłudnej, bratniej miłości, mimo 
słów prawdy, często bardzo bolesnych. Czas, 
ten najlepszy lekarz na wszystkie rany, uczynił 
to, że polacy i niemcy dochodzą nareszcie do
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wzajemnego zrozumienia się i znajdują wspólny 
język do dyskusji. Jeżeli tak dalej pójdzie, to 
Rada Kościołów spełniać będzie owocnie szczyt
ne swoje zadanie i stanie się z czasem faktycz
nym regulatorem stosunków międzywyznanio
wych ewangelickich, co daj Boże!

Do tego życzenia ,,Głosu Ewangelickiego“ 
przyłączamy się z całego serca i my.

*
*  *

W dniu 11 lutego r. b. zmarł po ciężkiej cho
robie ś. p. Ks. Marjan Piechociński, proboszcz 
Warszawskiej parafji Kościoła Narodowego.

Zmarły reprezentował w Kościele Narodowym 
kierunek ewangelicki. W parafji Warszawskiej 
zniósł mszę, ołtarze, ornaty, kadzidła i t. p., zre
formował nabożeństwo, dla którego opracował 
sam liturgję, wzorowaną na staropolskich źró
dłach i zwyczajach wschodniego kościoła, a zbli
żoną do liturgji kościołów ewangelickich. Za te 
inowacje został z Kościoła Narodowego wraz 
z paraf ją swoją wyłączony. W końcu roku u- 
biegłego, z okazji pobytu w Polsce biskupa Ko
ścioła Narodowego—Ks. Hodura, Rada tego ko
ścioła obradowała ponownie nad wyłączeniem Ks. 
Piechocińskiego i odseparowała się wyraźnie od 
działalności reformatorskiej nieboszczyka. Po
mimo to w pogrzebie zmarłego wzięło udział kil
ku księży narodowych, a jeden z nich w mowie 
swej nad grobem wyrażał się z wielkiem uzna
niem o pracy i działalności zmarłego, oświad
czając, że inni za nim nie poszli, ponieważ byli 
za słabi.

Dla odłamu Kościoła Narodowego, pragnące
go prawdziwej ewangelizacji, a w szczególności 
dla parafji warszawskiej, śmierć Ks. Piechociń
skiego jest stratą niepowetowaną. Paraf ja  ta, 
straciwszy w osobie zmarłego swego organizato
ra, światłego i pełnego poświęceń przewodnika,

stoi teraz osamotniona i niepewna swego jutra. 
Jaką będzie jej przyszłość? Życzymy iej, aby 
jej Bóg dał męża, któryby ją poprowadził da
lej po drodze, na którą wraz z zmarłym swym 
proboszczem wkroczyła!

Pogrzeb zmarłego odbył się w dniu 15.11. przy 
tłumnym udziale członków kościoła Narodowe
go z Warszawy, Żyrardowa i innyca miejscowo
ści na cmentarzu luterskim. Kondukt pogrzebo
wy prowadzili księża narodowi prz / udziale Ks. 
pastora Michelisa. Zmarły osierocił żonę i dzie
cię — niemowlę. Cześć jego pamięci!

* *

W dniu 27 stycznia r. b. zmarł na Słowaczyź- 
nie w Lipt. Św. Mikołaju, ś, p. Ks. Dr. Jur J a 
noszka, Biskup słowackiego kościoła ewang. 
augsburskiego, w 74 roku życia. Zmarły był 
wybitnym działaczem nie tylko kościelnym, ale 
i społeczno - narodwym. Dla ruchu odrodzień- 
czo - narodowego ludu słowackiego położył wiel
kie zasługi, cieszył się też wielkiem poważaniem 
we wszystkich sferach społeczeństwa. Dla Pol
ski żywił szczere i serdeczne uczucia. v̂ ześć 
jego pamięci!
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O F IA R Y .
I. Ofiary na wydawnictwo „Jednoty”.

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:

1. W. p. Alojzy Augustynowicz — Opoczno . zł. 12.00
2. „ „ Zofja Lorecowa — Warszawa . . . „ 8.00
3. „ „ Anna Daabowa „ . . . „ 8.00
4. „ „ GenerałLeonard Skierski—Warszawa „ 8.00
5. „ „ Jadwiga Ossowska— Warszawa . . „ 2.00
6. Emma Szwanokrowa 8.00

Serdeczne dzięki!
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc marzec 1930 r. 

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

1. Niedziela, dn. 2.111, (N, Zapustna)......................................................................................— Ks. St. Skierski.
2. Niedziela, dn. 9.III. (1 N. Postu) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej

przygotowaniem........................................................................................................... — Ks, W. Semadeni.
3. Niedziela, dn. 16.III. (II. N. Postu) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej

przygotowaniem........................................................................................... . . . — Ks. St. Skierski
4. Niedziela, dn. 23,111. (III N. Postu) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej

przygotowaniem...........................................*...............................................................— Ks. W. Semadeni.
5. Niedziela, dn. 30.III. (IV N. Postu) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej

p rzy g o to w an iem ......................................................................................................— 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 40
30, 20, i V8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZW YKŁE: cała strona — zł 100; !/г str. — 50; V4 str. — 30; */8 — zł 2 0 .— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.



DRU K A R N I  A
MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

WARSZAWA, PRZEJAZD 10
TELEFONY:  51-26, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :

DRUKARNIA bogato zaopatrzona w czcionki. 
Maszyny pośpieszne. — M a sz y n a rotacyjna.— 

Stereotypia. — Llnotypy.
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LITO GRAF JA: Maszyny najnowszego systemu 
do formatu 90X125. — Materjał pomocniczy.

W V 7

INTROLIGATOR N I A: Najnowsze maszyny do 
falcowanla, szycia nićmi I drutem. Duży wybór 
materjałów I ozdób do najwykwintniejszych robót 

w zakres introligatorstwa wchodzących.

WARSZTATY MECHANICZNE: Urządzenia 
pierwszorzędne. Maszyny precyzyjne. Specjalna 
maszyną do ostrzenia noży Introligatorskich do

długości 1.60 m.,

WYKONANIE WSZELKICH ROBÓT Z WSZYSTKłCH 
DZI AŁ ÓW P I E R W S Z O R Z Ę D N E I SZYBKIE.


