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MOWA O KRZYŻU.
I  do Koryntów  118-24. uMowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest  

głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśm y zbawieni je s t  m ocą B ożą.
. . .  AU my opow iadam y Chrystusa ukrzyżow anego, żydom wprawdzie 

zgorszenie, a grekom  głupstwo, lecz samym powołanym i żydom i gre
kom opow iadam y Chrystusa, moc B ożą  i m ądrość B ożą"!

w
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azanie o krzyżu Chrystusowym — to f̂lzan/e o m o c y  Bożej! Nie powiadamy, aby 
tern samem kazanie o dziełach Bożych w naturze nie było świadectwem wszechwładnej 
istoty Bożej. Gdybyśmy tylko W tej fe ld z e  zdumiewających cudów Bożych, na £/óre 

cielesnemi oczami patrzeć jesteśmy w stanie, czytać umieli, niewątpliwie niezależnie od 
chrysljanizmu na podstawie Pisma bylibyśmy i pobożniejszymi i więcej bogobojnymi 
i więcej pokornego ducha. Ten czas, w którym takie kazania jedynie rozlegały się 

w Świątyniach Pańskich, nie tyle był zgubny dla chrześcijaństwa, ile był jednostronny i w części 
tylko prawdziwy I

I nie powiadamy, aby £azan/e sumienia ludzkiego nie było świadectwem mocy Bożej. 
Sumieniu się nie oprzesz, chociażbyś nie wiem jak  usiłował stłumić je  w sobie. Zawsze ono 
będzie potężnym głosem Boga w tobie. Bdybyśmy tylko tego głosu Boga w nas więcej słuchać 
chcieli, prawdziwa religijność żywszą by była w nas. Nie jedno byśmy Wykonali, co nam sumienie 
nakazuje, od niejednego byśmy się powstrzymali, co przeciwne jest sumieniu!

Ale mowa o cudach Bożych w naturze i âzame sumienia nie jest i nie może być osta
tecznym dowodem mocy Boga naszego. Tym dopiero jest mowa o £rzt/żu Chrystusowym!

Starą jak  sam świat jest tęsknota wszystkich ludzi za utraconym rajem, ale dopiero krzyż 
na Golgocie świadczy, że wrota do tego raju zostały znów na oścież otwarte, że ten Anioł 
z mieczem płomienistym nie broni przystępu do drzewa żywota, bo życiem naszem — to Ojciec 
nasz W niebie przez Jezusa Chrystusa• Charakterystycznem jest, jak  właśnie z tego k rzUza r0Zm

33



ROK V J E D N O T A  Nr 3

legł się głos do człowieka zrozpaczonego utratą raju przez swe karygodne występki na ziemi: 
„zaprawdę, powiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną W raju .

Daremnie przez cztery tysiące lat ludzie grzeszni Wyciągali ręce do nieba i wołali: Boże 
zmiłuj się nad nami! Od dwudziestu wieków nie jest to więcej okrzyk rozpaczy, ale apelacja 
i odwołanie się do Ojca pełnego łaski i miłosierdzia, klóry, okazawszy swoją cudowną moc 
w przeprowadzenia żydów przez morze czerwone, tern większą moc okazał w przeprowadzeniu 
nas przez krew Syna swego z niewoli grzechu do pokoju sumienia z Bogiem.

„Gdyż żydzi cudów się domagają” powiada Apostoł. Jeszcze i dziś marzą oni o takim 
Mesjaszu, klóry im wróci ziemię obiecaną i da im moc i potęgę. My chrześcijanie poprzestajemy 
na tym cudzie nad cudami, że przez krzyź Chrystusa zostajemy W społeczności z Bogiem, jako  
dzieci z Ojcem naszym niebieskim, my sławimy moc i potęgę Bożą właśnie w tej miłości Bożej, 
że On Wydał na śmierć jednorodzonego Syna swego, aby każdy, kl° o) niego wierzy nie zginął, 
ale miał żywot wieczny!

Ale mowa o krzyżu Chrystusowym — to zarazem kazanie o mądrości Bożej!
Nie tylko moc, ale zarazem i mądrość Boża przejawia sie w dziele stworzenia, jak  psalmista 

Pański śpiewa: „o jakże wielkie są sprawy Twoje, Panie, te wszystkie m ą d r  z e ś urządził, 
a napełniona jest ziemia bogactwem Twojem”. Ale to dzieło stworzenia nie jest jeszcze ostatnim 
Wyrazem mądrości Bożej. Stworzyć człowieka w sprawiedliwości i w świętości prawdy i wrócić go 
do tej sprawiedliwości i świętości, chociaż człowiek lekkomyślnie odpadł od Boga i stał się 
uczestnikiem przekleństwa i potępienia wiecznego — oto w czem się przejawia mądrość Boża! 
I stało się to na drodze, klórą po dziś dzień świat nazywa głupstwem, gdy w samej rzeczy jest 
ona najwyższą mądrością Bożą, stało się to przez k rzyż Chrystusowy, klóry zadosyć czyni 
i sprawiedliwości Bożej i zarazem wielkiemu nieograniczonemu miłosierdziu Bożemu! Krzyż na 
Golgocie, oświecony słońcem zmartwychwstania Pańskiego, to niby głupie kazanie według mądrości 
ludzkiej, jest głęboką mądrością Bożą, bo na tym krzyzu nle ly^k° dokonane zostało zbawienie 
rodu ludzkiego, ale ta ludzkość podała sobie pod krzyzem miłującego ją  Zbawcy dłoń do 
bratniej jedności!

Wobec nieustających Wśród ludzi zwad i nieprzyjaźni, gnębienia słabszych i zaborczych 
Wojen wygląda takie twierdzenie jakby na urągowisko tej mądrości Bożej. Ale nie zapominajmy, 
że jak  Chrystus Pan śmiercią swoją nie zniósł śmierci ciała wśród ludzi, tak poświęceniem swojem 
nie uwolnił nas od pożądliwości cielesnych. Jego Kościół na ziemi to zawsze Kościół walczący 
z grzechem, ale wśród tego Kościoła widzialnego niewątpliwie znajduje się i Kościół niewidzialny, 
złożony z prawdziwie wierzących i odrodzonych ludzi. My wszyscy i każdy z nas dążyć winniśmy 
do tego, abyśmy byli członkami takiego niewidzialnego Kościoła Chrystusowego, a nasze 
nieposłuszeństwo, nasz opór nasze krnąbrne serca nie zmniejszają bynajmniej ani nie unicestwiają 
mądrości Bożej!

Jest to dobrze ku naszej nauce, ka naszemu strofowaniu pamiętać na ten wcale nie mały 
świat chrześcijański, klóry w mądrości swojej staje na przekór i pod względem wiary i pod 
względem życia religijnego pomyślnemu rozwojowi Kościoła i bardziej działa tamująco, aniżeli 
świat niechrześcijański, chwaląc się przytem W swej zarozumiałości, że jego poglądy i zasady 
dążą właśnie do odrodzenia strupieszałego na podstawie Biblji chrześcijaństwa. Ale nie należy 
zapominać, że to chrześcijaństwo bynajmniej nie jest martwe, gdy się gruntuje na Słowie Bożem, 
i że Krzyż Chrystusowy — to drzewo życia, klóre szeroko roztacza konary swoje. Różne są 
dzieie Kościoła Chrystusowego, tego Kościoła wierzącego W Krzyż z Golgoty, i bardzo ciemne 
i bardzo świetlane, ale wszystko świadczy, że ten Kościół pomimo prądów Wrogich, pomimo 
niedowiarstwa, obojętności religijnej, a nawet nienawiści, zdrady i wiarołomstwa, stoi na tej 
niewzruszonej opoce, na jakiej go zbudował Chrystus Pan! Ze stu dwudziestu uczniów Pańskich, 
jakich naliczyło Pismo po Wniebowstąpieniu Syna Bożego, dziś utworzyło się przeszło 600 
miljonów, i niema zakątka na całym obszarze ziemi, gdzieby nie widniał krzyż Chrystusów, 
gdzieby nie rozbrzmiewało kazanie o krzyżu, a zwolennicy Ewangelji jedynie na podstawie Pisma. 
zwolennicy łaski Bożej i usprawiedliwienia z wiary zrównoważyli już prawie liczebnie tą społeczność 
religijną, z jakiej sami byli wyszli! To niby głupie kazanie 0 k rzyżu, przez klóre upodobało
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się  Bogu zbawić wierzących, nie Wypędza jakoś łudzi z kościołów, ale raczej upada na serca 
tych, którzy sprawują zbawienie swej duszy z bojaźnią i ze drżeniem i są przekonani, że nikł 
nie może założyć innego fundamentu oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus 
Chrystus, ukrzyżowany za grzechy nasze, a zmartwychwstały dla usprawiedliwienia naszego!

Apostół wprawdzie, mówiąc językiem tego przemądrzałego świata, i łych, którzy słuchają 
kazania o krzyży, nazywa głupimi, tak jak  poprzednio takim przymiotnikiem nazwał samo 
kazanie o krzyżu, ale to nie ubliża bynajmniej prawdziwym uczniom Pańskim, przeciwnie jest 
dla nich pochwałą i zaszczytem! Ku zawstydzeniu mędrców tego świata tak jest powiedziane, 
albowiem, jak  dalej czytamy, „co głupiego jest u świata tego, to wybrał Bóg, aby zawstydzić 
mądrych”! — S —

**************************************************************************

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

L I S T  DO F I L I P J A N .
(dalszy ciąg)

List do Filipjan  1,27—30: Tylko się zachow ujcie  
zgadnie z Ew angelją Chrystusową, abym czy przy jdę  
i ujrzę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, ze stoicie 
w jednym  duchu, jednom yślnie w alcząc d la wiary  
Ewangelji, i w niczem nie lęka\ąc się przeciwników, 
co dla nich je s t  zapow iedzią zguby, a dla was zba
wienia i to od  B oga, Gdyż wam to dano dla Chrystusa , 
abyście nie tylko weń wierzyli, ale i cierpieli d la niego, 
m ając taką sam ą walkę, ja k ą  w idzieliście we mnie 
i teraz słyszycie  o mnie.

Czytając przed laty opisy prześladowań, 
których ofiarami byli chrześcijanie pierwszych 
wieków naszej ery, mniemaliśmy, że czasy te 
bezpowrotnie minęły i że Europa, szczycąca się 
wolnością sumienia i wyznania, nigdy więcej 
nie stanie się widownią męczarni, zadawanych 
,,dla Chrystusa“. Wprawdzie wiadomości z pól 
misyjnych o wrogim stosunku tubylczej ludno
ści do wyznawców Ewangelji nie pozwalały za
pominać o słowach Pana: ,,a wyda brat brata 
na śmierć i ojciec syna i powstaną dzieci prze
ciwko rodzicom i będą ich zabijali i będziecie 
w nienawiści u wszystkich dla imienia mego“, 
byliśmy jednak tego zdania, że tylko społeczeń
stwa, stojące poza obrębem chrześcijaństwa, 
mogą się jeszcze obecnie dopuszczać czynów; 
o których mówi Zbawiciel.

Niestety rzeczywistość nieubłagana pouczyła 
nas, że byliśmy w błędzie; w zbiorowisku bo
wiem chrzęścijańskiem lub eonajmniej schrystja- 
nizowanem wybuchły prześladowania przeciwko 
wyznawcom Zbawiciela, nie ustępujące swą 
ohydą i barbarzyństwem smutnym pod tym 
względem wzorom z czasów pierwotnego chrze
ścijaństwa. Z Rosji Sowieckiej dochodzą wiado
mości, które pomimo kłamliwych zaprzeczeń 
dobitnie świadczą o nienawiści warstw, opęta
nych szałem antychrystusowym do wszelkiej 
religji, szczególnie zaś Chrystusowej; lecz z tej 
że Rosji, z więzień, z obozów koncentracyjnych, 
z miejsc zesłania przenikają drogą niewidocz
ną zwierzenia i świadectwa, nie różniące się

wyrazem hartu i niezłomności od wzorów pra- 
chrześcij ańskich.

W duszach męczonych i katowanych chrze
ścijan rosyjskich odżyła istotna wiara Chrystu
sowa z taką mocą i sięga takiej głębi, że zdaje 
się, jak gdybyśmy mieli przed sobą zmartwych
wstały zbór w Filipi, do którego zwraca się 
apostoł Paweł ze słowami napomnienia i otu
chy:

bądźcie niezłomni.
Paweł przyniósł Filipjanom Ewangelję, ra

dosną wieść o łasce Bożej w Chrystusie, tulącej 
wszystkich ludzi, nie wyłączając grzeszników; 
dla nas miłość Boga ku nim nie może ulegać 
wątpliwości, dla świata ówczesnego była niedo
rzecznością, a zwiastowanie o niej nieomal bluź- 
nierstwem; lecz dla ludzi, którzy otworzyli 
Ewangelji swe serca, stała się ona ośrodkiem 
życia, siłą umiłowania i mocą wytrwania. 
Wkrótce już mieli Filipjanie wykazać swój hart 
wiary, gdyż moce wrogie wydały Ewangelji 
walkę śmiertelną.

Zachodziła obawa, że niedawno pozyskani 
dla Chrystusa Jego wyznawcy, pozostawieni 
sobie i widząc swego przewodnika w więzieniu, 
mogliby się ugiąć przed przemocą, zachwiać 
w wierze i zawrzeć kompromis z prześladow
cami. Przed wkroczeniem na drogę zaprzaństwa 
ostrzega Paweł: jedno, przedewszystkiem, tyl
ko — bądźcie usposobieni, zachowujcie się tak, 
jak tego wymaga godność Ewangelji. Poczucie 
godności osobistej i pokora płynąca z miłości 
stają pozornie w sprzeczności ze sobą, w imię 
bowiem miłości należy rzekomo wyrzec się god
ności osobistej; żądanie to byłoby słuszne, gdy
by dwie tę potęgi życia moralnego mogły ze 
sobą kolidować, raczej się szczęśliwie uzupeł
niają, czego dowodem żywym jest apostoł Pa
weł; uważa siebie za sługę zboru Chrystusowe
go, niemniej oświadcza: ,,jeślibyśmy nawet my 
albo anioł z nieba opowiadał wam Ewangelję
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niezgodną z tą, którąśmy wam opowiadali, niech 
będzie przeklęty“, do Koryntjan zaś pisze: ,,ale 
dla mnie to najmniejsze, żebym był przez was 
sądzony albo przez sąd ludzki“. Takie stanowi
sko można zająć tylko wtedy, gdy oparciem dla 
poczucia godności osobistej nie jest dostojeń
stwo ludzkie, ile raczej moc Ewangelji, której 
szermierzem jest każdy sługa Chrystusowy,

Z godności Ewangelji płynie godność jej wy
znawców; na tern polega ich wyróżnienie, które 
jednocześnie nakłada obowiązek zachowywać 
się w sposób, odpowiadający dostojeństwa 
Ewangelji. W imię tego nakazu winni Filip ja- 
nie w ciężkich czasach prześladowań ,,stać w 
jednym duchu“; należy im się oprzeć na jednej 
trwałej, niezawodnej podstawie, którą jest 
Duch Boży, przemawiający przez Ewangelję, 
a nie subjektywne poczucie jedności. Na jed
nym wspólnym fundamencie wznosi się gmach 
ich zbawienia i nowego życia, stąd mogą — sub- 
jektywnie — być jednej myśli, raczej należało
by przetłumaczyć: jednego serca.

Jedność objektywnej duchowej podstawy, 
j ednomyślność podmiotowego przeświadczenia 
umożliwiają stworzenie wspólnego frontu w 
walce z wrogami Ewangelji o jej wiarę. Gdy 
wymawiamy wyraz: walka, niezwłocznie nasu
wa się nam obraz dantejski życia obecnego, 
pełnego swarów, kłótni, podejść, obłudy, zwią
zanych z toczącą się wojną wszystkich przeciw
ko wszystkim, pomimo licznych usiłowań poło

żenia jej kresu; czy więc i świat Chrystusa, za
rażony złym przykładem, zamierza toczyć wal
kę z Jego wrogami sposobami, wskazywanemi 
przez taktykę wojennych zapasów? czy i on 
chce uciec się do ostatecznego środka w celu 
pognębienia przeciwnika, a mianowicie do prze
mocy?

Z takich zamierzeń i takich sposobów mógłby 
się jedynie cieszyć antychryst obecny, ponieważ 
w walce środkami przemocy niezawodnie od
niósłby zwycięstwo; natomiast ulec musi, gdy 
słudzy Chrystusowi, oparci na Ewangelji, w ni- 
czem nie ulękną się ani pogróżek ani prześla
dowań. Wobec takiej niezłomności wrogowie 
Pana stoją bezradni i pomimo całej nienawiści 
do Chrystusa i Jego wyznawców w cichości 
muszą wyznać, że niezłomność wiary jest zapo
wiedzią ich zguby. Stąd płynie fala nienawiści 
antychrysta; czują się bezradni i bezsilni, wszel
kie bowiem spotęgowanie prześladowań jest 
jednocześnie dla dziatwy Chrystusowej zapo
wiedzią bliskiego zbawienia.

Walczą dwie potęgi: antychryst z Panem zba
wienia; jeden zbrojony w najlepszy oręż, jakie
go może dostarczyć kultura obecna, drugi umac
niający swych wyznawców, oddanych mu w 
wierze i nie cofających się przed cierpieniami. 
Kto zwycięży? Na to Paweł, na to dzieje odpo
wiadają: Chrystus, o ile Jego wyznawcy będą 
niezłomni!

L E C T 0  R.

HISTORYCZNA
W obecnej kampanji prasowej, jaką kleryka

lizm prowadzi w rozmiarach dotychczas nieby
wałych, dużą rolę odgrywa tak zwany Kap 
(Katolicka agencja prasowa), któremu cel tak 
dalece uświęca wszystkie środki, że posługuje 
się on chętnie nawet przysłowiową ignorancją 
polskiego katolickiego społeczeństwa w rzeczach 
wiary i kościoła, jego organizacji, aspiracyj 
i dziejów. Spostrzeżenie to zostało zrobione ty
siąc razy przez najwybitniejszych pisarzy, nie 
wyłączając p. Dmowskiego, który wręcz powie
dział, że osławionej polskiej pobożności wystar
cza najzupełniej pozór za rzeczywistość. Więc 
sytuacja jest tego rodzaju, że il a bien a mentir 
qui vient de loin (dobrze łgać takiemu, co zda- 
leka przyszedł). W Polsce można o katolicyzmie 
powiedzieć wszystko, bo nawet Szczepanowski 
oczekuje od katolicyzmu realizacji zasad ewan
gelickich i nawet nie przypuszcza, że to są he
rezje sto razy wyklinane. Wielki pisarz, Przy
byszewski, miał za złe apostołowi Pawłowi, że 
nie cytował Nowego Testamentu, ale wyłącznie 
Stary, a pewien przyrodnik zapytał przygodnie,

WIEDZA KAPA.
czy to prawda, że modlitwa ,,Ojcze nasz“ zo
stała ułożona na soborze bazylejskim jako wy
znanie wiary. Więc i Kap może sobie folgować, 
bo u nas nikt sprawdzać nie będzie tego, co mu 
się do wierzenia podaje.

W jednym z ostatnich komunikatów, Kap po
lemizuje z senatorem Evertem, a jego pogodną, 
wesołą i benewolencyjną mowę senacką nazy
wa „napastliwym atakiem przeciw kościołowi 
katolickiemu“. Takie określanie spokojnych rze
czowych przemówień może być tylko skutkiem 
histerycznego przewrażliwienia. Przypuszcza
my, że senator Evert sam potrafi dać odprawę 
Kapowi, jeśli uzna to za potrzebne, ale nas inte
resują w tym niedługim komunikacie dwie tezy 
godne prześwietlenia jako ilustracje stosunku 
Kapa, do prawdy i prawdziwości. Teza pierw
sza brzmi: „Nikt z katolików nie wypowiadał 
wojny p. min. Czerwińskiemu, ale przeciwnie, 
p. min. Czerwiński wystąpił i zerwał z kościo
łem katolickim“. Od szeregu tygodni przeciwko 
ministrowi Czerwińskiemu nie przestają pisać 
wszystkie gazety klerykalne, a w sejmie zwal
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cza go zaciekle klerykalizm polityczny. Więc 
gdy Kap twierdzi, że nikt z katolików wojny 
mu nie wypowiadał, to ma o tyle rację, że nie 
wysłano mu noty dyplomatycznej i nie ruszono 
przeciwko niemu z działobitniami i kuszami, 
tudzież oszczepami i pałkami. To nie jest woj
na, ale jedna z najzwyczajniejszych naganek, 
tym razem na wielką skalę. Bo kalwin... Argu
ment ten powtarza się już parę set lat od cza
sów Zygmunta III. Można się było przyzwyczaić. 
Co Kap przy sposobności skłamuje o 3 tysiącach 
katolików szwedzkich, którzy przy 6-miljonowej 
ludności wyłącznie ewangelickiej korzystają 
z takiej bezwzględnej wolności, o jakiej ani się 
śniło w Hiszpanji, to mu darujemy. Szkoda cza
su i atłasu dla ludzi, którzy nie chcą nikogo 
przekonać, ale wolą przekrzyczeć.

Teza druga: ,,Nigdy kościół katolicki nie dą
żył do panowania ani nad państwem ani nad 
szkołą. Jest to frazes rzucany zwykle bez przy
taczania dowodów...“. Ano, przyjrzyjmy się te
mu frazesowi rzucanemu bez dowodów. Dnia 
18 listopada 1302 roku papież Bonifacy VIII 
wydał bullę „Unam sanctam“, której treścią jest 
obszerne wywodzenie, że kościół panuje nad 
państwem. Jest to owa sławetna teorja dwóch 
mieczów. , Że ma kościół do rozporządzenia dwa 
miecze, duchowny i świecki, o tern uczą słowa 
ewangelji (Łuk. 22, 38)... Kto tedy twierdzi, ze 
w ręku Piotra niema miecza św ieckiego , ten nie 
zważa należycie na słowa Pana , mówiącego: 
Włóż miecz swój do pochwy. Oba miecze ma 
kościół w swojej mocy: duchowny i świecki. 
Pierwszy należy do kapłana, drugi ma być w rę
ku królów i rycerzy, ale tylko o tyle i tak dale
ce, o ile chce tego papież. Jeden z mieczów atoli 
musi być podporządkowany drugiemu, władza 
świecka musi być podporządkowana duchownej... 
Zaprawdę władza duchowna ustanawia władzę 
św iecką .. Oświadczamy tedy, że wszelkie stwo
rzenie ludzkie pod utratą zbawienia poddane 
być musi papieżowi rzymskiemu, powiadamy to 
i ustanawiamy“.

Więc, panowie z Kapa, uczyć się trochę i nie 
wprowadzać w błąd klientów! Dalej. W Niem
czech jest wielkie katolickie towarzystwo „Gor- 
res-Gesell*chaft“. Wydało ono ,»Leksykon pań
stwowy“ (Staatslexikon) i w nim II. sr. 851 czy
tamy: ,»Państwo, jako społeczność przyrodzona, 
dla tej ziemi przeznaczona i sprawy doczesne 
na celu mająca, podporządkowana iest kościoło
wi jako religijnej społeczności nadprzyrodzonej, 
mającej na względzie interesy duchowne, ku 
wiecznym celom zwrócone. Władca chrześcijań
ski w swoich funkcjach: prawodawczej, sądowej 
i politycznej, jakoteż w swojem życiu prywat- 
nem podlega urzędom kościoła: nauczającemu, 
pasterskiemu i sądowemu. Wszystkie urządze
nia, ustawy i działania rządów świeckich podle
gają kierownictwu najwyższemu władzy ko
ścielnej“.

Jest to nauka jasna i nie pozostawiająca wąt
pliwości, a wyprowadza się ona z takich założeń,

jak twierdzenia Grzegorza V II: ,»Ponieważ Bóg 
dał św. Piotrowi przedewszystkiem władzę wią
zania i rozwiązywania w niebie i na ziemi, nie 
wyłączył z niej nikogo i nie usunął nic z pod je
go mocy“ (Reg. IV, 2) ,.Papież został przez 
Chrystusa ustanowiony jako princeps super re- 
gna mundi" (jako władca nad królestwami świa
ta).

A do czegóż naprzykład zmierzały sławetne 
fałszerstwa pseudoizydorjańskie, jeśli nie do 
uzasadnienia panowania nad światem? Kapu
cyński arcybiskup Luigi Puech°r-Passavalli 
w roku 1911 wypowiedział się o Rzymie tak: 
,,Doświadczenia, jakie w ciągu wielu lat poczy
niłem śród członków kurji papieskiej, zrodziły 
we mnie niezłomne przeświadczenie, że oni ni
gdy, nigdy, aż do istotnego końca świata, nie 
zrzekną się pretensyj do panowania nad świa
tem i używać będą wszelkich środków, czv to 
jawnych, czy sekretnych, czy mniej lub więcej 
gwałtownych, aby znowuż odzyskać tę władzę, 
a mianowicie za wszelką cenę“.

Zdaje się nam nawet, że Kap przez swoją 
poczciwość i ignorancję naraził się na automa
tyczne wyklęcie, bo w Syllabusie Piusa IX czy
tamy: „Wyklęty, który powie: Kościół nie ma 
prawa używać siły; nie posiada żadnej władzy 
doczesnej, bezpośredniej lub pośredniej“ (24). 
„Wyklęty, który powie: Władza doczesna nie 
stanowi nieodłącznej części godności biskupiej, 
ale została jej przyznana wyraźnie lub milcząco 
przez władzę świecką...“ (25) „Wyklęty który 
powie: Królowie i władcy nietylko nie podlegają 
juryzdykcji kościelnej, ale wo*óle, gdy chodzi 
o sprawy juryzdykcji jako takiej, stoją ponad 
kościołem“ (54) „Wyklęty, który powie: Całe 
kierownictwo szkół publicznych, w których od
biera wychowanie młodzież państwa chrześcijań
skiego, jedynie chyba z wyłączeniem do pewne
go stopnia seminarjów biskupich, może i powin
no spoczywać w ręku władzy świeckiej“ (45).

Czy mamy jeszcze przypomnieć Kanossy i tym 
podobne sprawy? Przecież nawet małe dzieci 
wiedzą, że bulla Bonifacego VIII nie została 
odwołana ani Syllabus Piusa IX przekreślony. 
Oba miecze trzyma kościół. Zresztą, choćby 
tych mieczów wcale nie było, mielibyśmy takie 
jeszcze logiczne wywody choćby Seweryna 
Goszczyńskiego: „Któż może mieć więcej mocy, 
jak religia wobec prawowiernych swoich wy
znawców? Katolicyzm od ośmiu wieków istnieje 
w Polsce; ośm wieków panował nad umysłem 
polskim jako religia stanu i nie zamienił naro
du w miłującą rodzinę, nie utrzymał go choćby 
przy bycie niepodległym...“

Gdy Austrja uchwaliła sobie nową konstytu
cję, papież Pius IX w alokucji z 22 czerwca 1868 
potępił tę konstytucję: „...władzą swoją apostol
ską odrzucamy, potępiamy i skazujemy ustawy 
te razem z ich następstwami i tąż władzą swoją 
ogłaszamy je za nieważne w przeszłości i przy
szłości“. Beust odpowiedział wtedy bardzo ostro,
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że papież wtrąca się do nieswoich rzeczy i usta- Jeśli zaś zna je i przemilcza chytrze, to społe- 
wy te ważność swoją nietylko zachowały, ale czeństwu polsko-katolickiemu okazuje suweren-
nawet rozmnożyły, ale fakt jest faktem, że ko- ny despekt, gdy wykorzystuje jego ignorancję
ściół w osobie papieża uznał siebie za władcę i gra na pewności, że nikt jego twierdzeń spraw-
wyższego od cesarza Austrji. Tenże papież dzać nie będzie. W świetle prawdy dziejowej
Pius IX napisał był do Wilhelma I, cesarza nie- kościół katolicki zaczął od zagarniania władzy 
mieckiego, że on i wszyscy ochrzczeni są wła- nad światem, władzę tę zdobył, stanął u szczy-
snością papieża, na có mu cesarz odpowiedział, tu potęgi i zaczął ją tracić, ale nigdy nie traci
że mu o tern nic nie wiadomo, oraz że stosunek nadziei, że się odegra. I nie o kościół tu już cho-
jest niezawodnie jednostronny. Chyba będzie...? dzi, ale o to, co ks. Długosz nazwał stowarzy-

Jakże wobec tego wygląda taka teza: ,,Nigdy szeniem rzymskiem. 0  władzę nad światem cho- 
kościół katolicki nie dążył do panowania nad dzi, a dzisiaj chodzi o opanowanie Polski, gdy 
państwem...“ Jeśli Kap nie zna choćby tych ele- Italja i Hiszpanja już się opanować nie dadzą,
mentarnych faktów, które przytaczamy, to za- To jest prawda, a nie wykrętne tezy Kapa obli-
iste źle jest przygotowany do swego zadania, czone na ciemnotę i bezkrytyczność.

Ks. Karol  K o t u l a .

T Y  A Z I E M I A .
Jest powiedziane w Piśmie: ,,Stworzył tedy 

Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i natchnął 
w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek 
duszą żywiącą“. (I. Ks. Mojż. 2, 7). I znowu: 
,,Nawrócisz się do ziemi, gdyżeś z niej wzięty; 
boś proch i w proch się obrócisz“. (I. Ks. Mojż. 
3, 19). A od tego czasu ziemia pilnuje swego 
prawa i karze w różny sposób tych, którzy zwią
zek z nią zrywają.

,,Matka ziemia“. To słowo nie jest frazesem. 
Ziemia ma wszelkie prawo do tej nazwy. Z niej, 
człowieku, czerpiesz wszystkie żywotne siły, 
ona cię karmi i przyodziewa, ona cię jak matka 
pielęgnuje i hołubi, aż znowu do niej się wró
cisz i w niej złożysz swe ciało na spoczynek.

„Powracasz w ziemię, co ci matką była,
Teraz cię strawi, niedawno żywiła.
Tak droga każda, którą ten świat wodzi,
Na ten ubity gościniec wychodzi."

0  to swoje prawo do człowieka zazdrosna 
jest matka ziemia. Ludzie od matki ziemi ucie
kli, w wielkich miastach się zgromadzili i mnie
mają, że się tam bez niej obejdą. Ale ona ich 
i tam dosięgnie mściwą swą dłonią. Czy widzisz 
te dzieci miejskie, blade i wynędzniałe? Są one 
jako te rośiny, co bez słońca rosną, blade 
a smukłe. Bo wiele ich wyrasta w zapadłych 
suterenach, w piwnicznych izbach, do których 
przez cały rok nie zajrzy słońce, bo wiele ich 
oddycha tylko tern powietrzem, które jest 
w ciasnem podwórzu lub na zakurzonej ulicy, 
a nieba widzi tylko tyle, ile go zostawiają 
olbrzymie murów kontury. Tak ziemia karze 
tych, którzy ją lekkomyślnie opuszczają. Czy 
widzisz te procesje niedzielne i świąteczne, cią
gnące poza miasto? To matka ziemia woła swe 
dzieci i budzi w nich tęsknotę za polami i lasa
mi, za przepełniającem je bujnem powietrzem 
i rozedrganem w niem światłem słonecznem,

tęsknotę nieukojoną i nieukojony nieraz żal. 
Tak matka ziemia rewindykuje swoje do czło
wieka prawo.

Kto z matką ziemią zerwał, ten jest bezdom
ny, ten jest jak listek, na wiatr rzucony, ten bę
dzie raz tu raz tam, on nie ma swego domu. 
swojej bliższej ojczyzny, on jest skazany na ży
cie koczownicze. Kto z matką ziemią zerwał, 
ten się oddalił od źródła życia i na niebezpiecz
ne puszcza się drogi, gdzie mu łatwo zagrozi 
głód i zajrzy w oczy nędza. Kto zaś u tej matki 
ziemi choćby tylko komorą mieszka, ten nawet 
w najcięższym czasie łatwiej znajdzie chleb 
powszedni.

Matka ziemia wychowuje człowieka, pokazu
jąc mu codziennie niezmienny odwiecznie świa
ta porządek. Niech się ludzie biją i mordują, 
niech się przewracają stare społeczeństwa ludz
kiego porządki, niech się obalają trony, słońce 
wschodzi i zachodzi zawsze niezmiennie i pory 
roku następują po sobie niezmiennie. Stąd ten 
spokój i to umiłowanie starego rzeczy porządku 
u ludzi żyjących na łonie natury, a pochopność 
do wszelkich przewrotów u ludzi oderwanych 
od ziemi. Matka ziemia uczy człowieka podno
sić oczy ku górze i szukać tego, od którego po
chodzi wszelki datek dobry i wszelki dar do
skonały, albo skąd mu pomoc przyjść ma. Czło
wiek bowiem z ziemią związany od pewnych 
stałych ziemskich i nadziemskich praw jest za
leżny. Dzień i noc, pogoda i niepogoda, lato 
i zima pierwszorzędną w życiu jego odgrywają 
rolę. Natomiast człowiek w mieście nie tyle od 
praw natury ile od człowieka i jego swawoli 
jest zależny, a stąd wszystkie sprawy jako 
ludzkie traktować przyzwyczajony. Dlatego to 
miasta i wszelkie ludzkie skupienia są źródła
mi wszelkiej bezbożności. Matka ziemia czyni 
człowieka moralnie zdrowym. Bo ona mu co
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dziennie pokazuje niezmienność praw natury 
i uczy go naocznie, że praw tych bezkarnie ła
mać nie można. A stąd i większy respekt dla 
niezmiennych i odwiecznych praw ducha. Nato
miast w mieście, gdzie z nocy robią dzień, 
a z dnia noc, "od przekroczenia praw natury do 
przekroczenia praw ducha niedaleko. Stąd mia
sta są rozsadnikami moralnej zgnilizny, i pręd- 
koby wymarły, gdyby się nie odświeżały cią
głym przypływem ludzi ze wsi.

Więc ty, mój synu, miłuj tę matkę ziemię 
i trzymaj się jej, jak długo możesz. A jeżeli ci 
nie jest dane na jej łonie mieszkać, to jej szu
kaj, ile razy tylko możesz, śpiesz do jej pól 
i lasów, dolin i gór, rzek i mórz, a ona cię przy
tuli, uzdrowi, uleczy. Raduj się z nią, gdy się 
ona raduje i na wiosnę w cudną zieloności 
i kwiecia szatę się ubiera, i smuć się z nią, gdy 
się smuci i pod śniegu całunem umarła leży. 
Bierz żywy udział w jej życiu, przypatruj się 
się wszystkim jej tworom, które ona wywodzi, 
otaczaj wszystko opieką i pielęgnuj starannie, 
jako ten, któremu Bóg przykazał być panem 
i opiekunem stworzenia. A ona cię sowicie wy
nagrodzi. Ona ci pokaże cuda, o jakich nie śni
łeś, od gór niebotycznych i pustyń bezbrzeżnych

P. Hu l k a - L a s k o WSKI.

O B L I C Z E
Wielki koncentryczny atak klerykalizmu po

litycznego, watykanizmu i bigoterji wymierzony 
przeciwko ministrowi wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego jest symbolem czegoś 
daleko głębszego i dla Polski nieskończenie 
poważniejszego, niż nadużywanie przez sejm 
votum nieufności. Jeśli bogaty arystokrata, 
który prócz pacierzy niczego nie pamięta, czego 
go uczyli, i niczego nie umie, występuje prze
ciwko ministrowi, motywując niechęć swoją kal- 
wińskiem wyznaniem ministra, to go rozumie
my. Postęp, rozwój, cywilizacja, to rozmach 
pracy, która wszystkich starych stagnatorów 
pozostawia na boku. Boi się tego. Potrzebna mu 
jest perpetuacja takiej sytuacji, w której tysią
ce pracują na jałowe jednostki umiejące trwo
nić, nie umiejące pracować^Wydarje-sięTnu, że 
religja jest właśnie na to, aby broniła jego dzie
dzicznego safandulstwa. Oczywiście, religja 
monarchiczna, arystokratyczna, która raz na- 
zawsze- podzieliła świat na panów i chłopów. 
Religja ewangelicka z jej radykalnem przyka
zaniem pracy, jakie .widzimy osobliwie w kal
wińskim purytanizmie, religja przy tern demo
kratyczna, która z oświaty nie czyni przywileju, 
ale obowiązek każdej jednostki, jest dla takich 
dożywociarzy feudalizmu widmem budzącem 
grozę. Gdy więc latyfundysta broni religji,

i niezmierzonych mórz aż do najdrobniejszego 
kwiatka i rosy perełki, lśniącej w słońcu. Ona 
ciało twoje ożywi swem ożywczem jędmem 
tchnieniem, a ducha twego wzbogaci niezmie
rzoną mocą wzniosłych wrażeń.

I nie bój się, że duch twój, nie z tej ziemi 
wzięty, przez to zetknięcie się z ziemią ucierpi. 
Nie bądź więc ani dumny, jako król, co z swe
go tronu schodzi pomiędzy szary tłum. Ani 
bądź lękliwy, jako proletarjusz, co się boi zetk
nąć z ziemią, by po nim nie poznano j ego niskie
go pochodzenia. Bo jeżeli z duchem zstąpisz na 
ziemię, to ducha swego wzbogacisz, serce uszla
chetnisz i uświęcisz swoją godność człowieczą. 
Bo piękno uszlachetnia. A choć człowiek dumny 
być może ze swoich dzieł, to przecież z piękno
ścią szaty matki ziemi dzieła jego równać się 
nie mogą i człowiek zawsze stać będzie z podzi
wem nad lii ją, ubraną tak pięknie, że ani Salo
mon we wszystkiej chwale swej nie był tak 
przyodziany, jako jedna z nich, i zawsze wsłu
chiwać się będzie w śpiew słowika, w te ,,dźwię
ki metaliczne, tony pierwotne, tak lekkie, jak
by je wywołało dotknięcie strun cytry przez 
różnobarwne pióro pawia“.

C H W I L I .
a raczej katolicyzmu, to właściwie broni wła
snych materjalnych interesów na niewłaściwym 
odcinku. Zjawisko stare jak świat.

Znał je doskonale Mickiewicz, gdy ostrzegał 
chłopów przed takimi obrońcami feudalnych 
przywilejów na odcinku religijnym: ,,Radzimy 
więc każdemu religijnemu chłopu, żeby nie ufał 
ludziom mówiącym mu w czasie wyborów 
(a także w sejmie przyp. mój) o religji, a zwła
szcza, jeśli ich słowom religijnym towarzyszyć 
będą pewne akcenty, pewne gesty, które chłop 
zna doskonale, gdyż obserwował je u handlarzy 
koni i agentów handlowych, a które najlepiej 
określimy, nazywając je jezuickiemi“. Znał ten 
typ safandulszczyzny bigockiej niedoceniony 
Stanisław Brzozowski, gdy pisał: ,,U nas-w P ol
sce taki stosunek do świata kultury, jakby ist
niał on sam przez się, a nasze ja miało co naj
wyżej znaleźć do niego dostęp: — dosłużyć się, 
dopościć, dorąbać, dokłaniać, docierpieć—tkwi 
głębokiemi korzeniami w naszem historycznem 
życiu“... ,,Przyjmuje się nie prawdę, lecz jej 
przyjemne i pożyteczne konsekwencje — nie 
wielką sztukę, wynik tragicznego życia, lecz jej 
umilające życie pozory, zewnętrzne zdobycze; 
nie pracę ekonomiczną, lecz dochody, nie kul
turę — lecz komfort“. Tak wychował Polskę 
jezuityzm i taki panuje światopogląd w głowach
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tych pretensjonalnych spożywców, którzy je
dzą, bawią się, stroją i trwonią za mil jony 
wiecznie znużonych, nie dojadających i nie do
sypią jących. Zresztą mówił o tern wszystkiem 
daleko wymowniej Staszic.

Ale wielkich próżniaczych spożywców niema 
nigdy bez wielkiego dworu, satelitów pieczenia- 
rzy i tych nieuniknionych żabek, które wysuwa
ją łapkę, aby przynajmniej tym gestem upo
dobnić się do wielkiego wałacha, gdy go kują. 
Toteż sens ostrzeżenia Mickiewiczowskiego jest 
jasny: Pilnuj, chłopie, kieszeni, gdy magnaci 
i partyjnicy zaczynają zachwalać religję nie 
samym sobie, ale tobie. Niema u nas wiel
kich partyj, które jak naprzykład republikanie 
amerykańscy zeszłego wieku stawiałyby sobie 
wielkie cele, aby przez ich realizowanie wytwa
rzać kapitał duchowy na stulecia. U nas part ja 
to naogół zawsze gromada ludzi o interesach 
bezpośrednich obsiadania żłobów państwowych. 
I u tych żłobów czy bufetów spotykają się lu
dzie różni: magnaci i łyki, szlachta i chłopi. 
Drogi ich bywaią różne, ale cel jest wsoólny: 
profit. Ich środki produkcji to spryt. Mikroby 
hoduje się w laboratoriach na różnych pożyw
kach; profit prosperuje na ojczyźnie, na ide
ałach, na religji, na moralności, na ciemnocie, 
a nawet jeśli już inaczej nie można, na trosce
0 oświatę dla ludu — „prawdziwą“.

Ten typ nie tworzy, ale spożywa. Nie wyobra
ża on sobie nawet, że pracą ducha i rąk z jedne
go morga można wydobyć plon morgów dzie
sięciu, że pewne surowce można przerabiać na 
złoto olbrzymich wartości, że myślami można 
dźwigać narody na wyżyny nieprzeczuwane. 
Tego wszystkiego nie dostrzega, nie wie, wie
dzieć nie chce. Dla niego kultura jest wielkością 
rozumianą po tatarsku. Ziemia rodzi zboże, 
w jej łonie zaś jest pewna ilość węgla, nafty, 
ołowiu, żelaza, złota. W rękach ludzkich jest 
siła, w głowach rodzą się myśli. Węgiel, sól, 
siła fizyczna, talent, to wszystko może być wy
mieniane przez nieprodukcyjnego spożywcę na 
pieniądze, które można wydawać i w Paryżu
1 w Rzymie i w Monte Carlo, ale trzeba dbać, 
żeby ludowi nikt nie zabrał religji... Nie cho
dzi tu o te wysokie wzloty ducha, które wiarą 
religijną przeobrażają świat, ale o utrzymanie 
i krzewienie ciemnoty. Krytykował te usiłowa
nia Trembecki w takich ostrych i zjadliwych: 
ale słusznych słowach:

„Mgła nas niewiadomości zaćmiła obrzydła,
Pasterze ją mnożyli dla pożytku z bydła.
Tak zwykł czynić w zwierzęcej nauczyciel szkole:
Chcąc mieć ucznia posłusznym, oczy mu wykolę1’.

Wtaki sam sposób wypowiadał się bickup 
Krasicki. Dzisiaj nie mamy ani Krasickich, ani 
Trembeckich, ale mamy klerykalizm, jakiego 
jeszcze w Polsce nie było. Niema w tern twier
dzeniu przesady. Dzieje religji w Polsce, a wła
ściwie katolicyzmu, są wysoce ciekawe. Aż do 
czasów reformacji katolicyzmu jakby w Polsce

nie było: masy ludowe żyją zabobonami i prze
żytkami pogańskiemi, duchowieństwo jest ciem
ne i chciwe, szlachta niemoralna. Katolicyzm 
znajduje się wtedy w stanie biernym i zgoła 
formalnym. Czynnie występuje dopiero wów
czas, gdy reformacja staje się niebezpieczną 
konkurentką. Ale wtedy zapala się tak mocno, 
że razem z „herezją“ wyniszcza doszczętnie 
kulturę polską, a razem z wolnością sumienia 
gubi wolność narodu i państwa. Stało się to, co 
prepowiedział Długosz w roku 1460: „Gdzie
kolwiek stowarzyszenie rzymskie zaszczepiło 
swą polityczną organizację w masy ciemne, 
tam prędzej zginie król i szlachta, niżeli ono, 
albowiem, jeżelibyście spowodowali koniecz
ność, to w takim razie rzymska kur ja ogłosi 
tylko inter dykt, zamykając kościoły należące 
do niej a jej biskupi, opaci i klasztornicy z ła
twością mogliby dać pochop do powstania ciem
nych przeciw światłym...“ Ostatecznie ciemni 
zwyciężyli.

Światło nowe przyszło z protestanckiej An
glii via Francję w wieku oświecenia, ale przy
szło zapóźno i nie zdołało uratować państwa, 
bo pretensjonalni spożywcy rozumowali, że 
wszystko jedno kto będzie panował nad nimi, 
byle oni mogli panować nad chłopami. Jak prze
ciwko wiekowi reformacji tak i przeciwko wie
kowi oświecenia powstała reakcja katolicka. 
Pierwsza reakcja katolicka była anarchiczna, 
powierzchowna, używała życia d o  sasku i  ko
ronowała cudowne obrazy. Znikła też szybko. 
Potem nadszedł sentymentalny romantyzm aby 
ustanie pozytywizmowi, dzisiaj sentyment ka
tolicki poraź pierwszy w dziejach Polski zaczy
na się racjonalizować, organizuje się politycz
nie, społecznie, kulturalnie, staje się agresyw
nym i oneruie środkami wypróbowanymi już 
dawno gdzieindziej. Muszą tu też dz;a*ać wy
sokie niewątpliwie dvrektvwy. wobec faktu, że 
faszystowska Iatlia tępi klerykalizm bezlitoś
nie a Hiszpania jest w przededniu przemian, 
które naoewno nie uszanują klervkalnego stanu 
po°ia dania. Austrji z a postoi sko-cesarski°mi 
mościami już niema. Polska zyskuje wiec dla 
Watykanu całkiem nową wartość, jakiej do
tychczas nigdy nie miała.

Społeczeństwo polskie, nauczone smutnemi 
doświadczeniami, nie chce już być dla Europy 
„rarogiem i Chinami europejskiemi“, jak się 
wyraził Szujski, więc światli kierownicy tego 
społeczeństwa i państwa usiłują wszelkiemi si
łami upodobnić Polskę do państw i narodów sto
jących pod względem kulturalnym i politycz
nym na czele ruchu cywilizacyjnego. Lecz tu 
właśnie działacze ci spotykają się ze sprzeci
wem reprezentantów kierunku, który w Svllabu- 
sie Piusa IX zastrzegł się ostro przeciwko cy
wilizacji i postępowi wpsółczesnemu: „Wyklęty 
który powie: Papież rzymski może i powinien 
się pogodzić i uzgodnić z postępem, liberali
zmem i cywilizacją współczesną“. I taka właśnie 
władza, która wyklina postęp, a jednocześnie
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kładzie rękę na Polsce, staje się dla nas groź- 
nem niebezpieczeństwem. Powiada Szczepa- 
nowski, że na przerost katolicyzmu zginęła Hisz
pania, długo marniały Włochy, w rozpustę po
padła Francja, zmarniała ostatecznie Austrja. 
Z marazmu klerykalnego dźwiga się Italja przy 
pomocy faszyzmu, Hiszpanja ratuje się dyktatu
rą, Meksyk przeszedł wojnę domową, w dawnej 
Austrji masy ludowe setkami tysięcy uciekają 
z kościoła rzymskiego, we Francji najstarszej 
córze kościoła, brak obecnie 10,000 księży, 
a w niektórych miejscowościach wierni miewają 
mszę raz na dwa — trzy tygodnie.

Przy takich olbrzymich stratach pozostaje 
Polska jako jedyna ostoja i ją biorą w posiada
nie klerykałowie, którzy zaborcom dopomagali 
czynnie, za pośrednictwem papieża, do pano
wania nad nią. Ale sytuacja nasza staje się fa
talną dlatego, że w chwili obecnej nie mamy 
wybitnych publicystów i działaczy, którzy prze
ciwstawiliby się tej zastraszającej klerykaliza- 
cji Polski. Miała Hiszpanja nawet w czasie dyk
tatury swego Miguela Unamuno i Blasco Ibane- 
za, miały Włochy śmiałych pisarzy-patrjotów, 
ma Francja cały zastęp działaczy antyklerykal- 
nvch, ale Polska, która miała już w wieku 
XV-tym Ostroroga, a jeszcze tak niedawno 
Świętochowskiego i Niemoiewskiego, — nie ma 
literalnie nikogo, kto nodniósłby wysoko sztan
dar kultury Dolskiej. Wszystko drży dzisiaj wo
bec starej Długoszowej groźby zmobilizowania 
ciemnych przeciwko światłym. Czasem odezwie 
się tu i owdzie jaki nauczyciel śmielszy, napi
sze coś publicysta, ale są to istne ,,Zwischen- 
rufy" na tle tej wielkiej kamoanii orasowej. ja 
ka wszczęta została przez klerykalizm i potęż
nieje z dnia na dzień, jak potop.

Ma się wrażenie, że całe społeczeństwo śpi 
i nie zdaje sobie sprawy z tego, o co tu chodzi. 
Polska może się ostać w dzisiejszych warunkach 
międzynarodowych tylko przy wysokiej kultu
rze, katolicyzm rzymski wszędzie kulturę zabija. 
Wiedział o tern Stanisław Szczepanowski, gdy 
po straszliwym rejestrze szkód wyrządzonych 
narodom katolickim przez katolicyzm, doszedł 
do wniosku, że cały ruch cywilizacyjny orzeniósł 
się do protestantów i że niższość cywilizacyjna 
narodów katolickich trwa dotąd Wiedział o tern 
drugi znakomity pisarz katolicki, hr. Wojciech 
Dzieduszycki, gdy za Drem Ehrenteilem powta
rzał iego głębokie słowa i wydawał je specjal
nie dla rodaków, zaznaczając, że się z jego wy
wodami godzi. ,,Jednym z powodów upadku 
pańskiej ojczyzny i rozoaczliwego położenia, 
w którem się Polacy dziś znajdują, jest ich 
przywiązanie do katolicyzmu. Religja, którą 
wyznajecie, rozleniwiła wam umysł, od badań 
ścisłych odwróciła i sprawiła, że was sąsiedzi 
prześcignęli, żeście zostali na szarym końcu za
chodniej cywilizacji. Ślepowiercy umieją tylko 
naśladować; rzeczy nowej żywotnej nie wymy
ślą, nie stworzą; co najwięcej zdolni są do li
rycznych rojeń... Katolicyzm panujący u was

wyłącznie, nie mógł się wyrzec przywilejów ka
nonicznych duchowieństwa; skoro wyjątkowo 
w Polsce posiadł taką siłę, przedłużył tu trwa
nie średniowiecza, nie dopuścił powstania pań
stwa nie uznającego przywilejów... Wasze re
wolucje stroiły się we francuskie pióra; prawi
liście o demokracji, wolności, braterstwie, 
i wprowadziwszy w błąd opinję Europy, cieszy
liście się niesłusznie sympatją ludów... Wasze 
rewolucje były buntami feudalizmu, nie chcą
cego uznać wszechmocy nowożytnego państwa, 
praw stróża. Ślepowierność wasza katolicka 
w naszych czasach istotnie fenomenalna, spra
wia, że nie jesteście i dziś w stanie demokra
tycznego, nowożytnego charakteru nadać wa
szemu społeczeństwu...“ i t. d. i t. d.

Magnaci i ich pieczeniarze broniąc swoich 
przywilejów feudalnych zasłaniają się sztanda
rem religji, to jest katolicyzmu. Nikt z nich nie 
chce uczyć się od przeszłości, nikt nie zajrzy do 
pism największych Polaków, aby wyczytać ta
kie słowa, jakie znajdujemy naprzykład u Gosz
czyńskiego, który odpowiada tradycjonalistom 
na oklepany argument, że katolicyzm to wiara 
ojców. ,,Jest to więc prawda..., że katolicyzm 
miał w swoich rękach cały naród polski: tak 
szlachtę, jak i pospólstwo. Cóż się działo w tej 
Polsce katolickiej? Jaki był jej widok? Oto 
z jednej strony tyranja, z drugiej niewola. J e 
żeli katolicyzm przyzna, że one były w jego 
duchu, naówczas wyzuwa się ze wszelkiego pra
wa do rządzenia społeczeństwem polskiem 
w obecnych okolicznościach; jeżeli nie bvły 
w jego duchu, dlaczego ich nie zniszczyłT\ Fak
tem jest, że katolicyzm najnieoodzielniej pano
wał nad Polską, gdy ona upadała.

Dzisiaj przeżywamy renesans czasów saskich. 
Magnaci i ich satelici domagają się szkoły wy
znaniowej i panowania nad nią kleru rzym
skiego. Już od pierwszych lat życia obywatele 
będą ściśle izolowani, oddzielani od siebie, aby 
z sobą nie współżyli i nie nauczyli się zgodnie 
współpracować. A że kler nigdy nie jest syty 
i już dzisiaj zakłada uniwersytety katolickie, 
więc może mu pewnego pięknego poranku 
przyjść do głowy, aby i wojsko było podzielone 
na pułki katolickie, prawosławne, żydowskie, 
ewangelickie mahometańskie, bo i wojsko jest 
przecie szkołą obywatelską. Żarty na stronę: to 
co się u nas dziać zaczyna, jest bezwzględnie 
szkodliwe dla państwa i groźne dla przysłości. 
Wiadomo, od czego się zaczyna, nie wiadomo, 
na czem się skończy. Izolacja szkolna musi 
z koniecznością logiczną pociągnąć za sobą izo
lację na urzędach, w wojsku, w życiu przemy - 
słowem, handlowem... Śmieliśmy się w swoim 
czasie z Rosjan, że najwyższą kwalifikacją było 
dla nich prawosławie. U nas zaczyna się robić 
to samo z katolicyzmem. Dla Polski? Nie, dla 
,,stowarzyszenia rzymskiego", mówiąc słowami 
Długosza. Zamykanie setek cerkwi prawosław
nych na wschodzie, odmawianie pomniejszym 
kościołom legalizacji, klerykalizacja szkoły i źy-
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cia, — wszystko to świadczy o renesansie sa- 
sizmu. A te same przyczyny wywołują zawsze 
te same skutki. Przypomina się nam artykuł 
„Przedświtu“, w którym pismo to przed paru 
tygodniami przestrzegało przed Rzymem. Se
kretarzem stanu w Watykanie stał się były 
nuncjusz niemiecki. Niemcy są świetnymi sape
rami politycznymi i kto wie, czy za pośredni
ctwem Rzymu ne dyskontują poprostu doświad
czeń dziejowych. Interesy Rzymu zbiegają się 
tu z interesami Niemiec. Hypertrofja katolicy
zmu w Polsce jest Niemcom na rękę, a Rzym 
o następstwa swej polityki nie dba, bo nigdy nie 
traci, czy katolicy są pod, takiem panowaniem, 
czy pod innem, a papieżom nie przychodziło 
z trudem nazywanie najeźdźców Polski władzą 
prawowitą.

Gdy się czyta to wszystko, co obecnie wypi
suje prasa klerykalna inspirowana przez dygni
tarzy katolickich i Kapa, to poprostu ręce opa
dają. Ani jednego pisma, ani jednego pisarza 
na miarę chwili przełomowej. Podczas gdy W a
tykan bierze Polskę w posiadanie, aby ją  popro
wadzić tam, gdzie dzisiaj nie pójdzie już ani 
Italja, ani Hiszpanja, publiczność bawi się po 
kabaretach, a publicystyka pisze jedno i to sa
mo: jedna jej część ze strachu, druga dla zdo
bycia władzy. Toczy się znowuż walka o duszę 
polską, o naród i państwo. Gdzież są dzisiejsi 
Ostrorogowie, Rejowie, Mickiewiczowie, Sło
waccy, Trentowscy, Konopnickie, Witkiewieże, 
Niemojewscy? Niech się odezwą, aby się nie 
powtórzyła polska mądrość po szkodzie!

Prof. K. S eri n i.

HUMANIZM, A CHRZEŚCIJAŃSTWO.
Przy bliższem poznaniu kultury XVIII wieku 

uderza jeden rys, który ujawnia się nietylko 
w literaturze pięknej lub filozoficznej, lecz wy
stępuje na jaw nawet w piśmiennictwie religij- 
no-teologicznem, szczególnie zaś jaskrawo za
znacza się w sztukach plastycznych. Rysejm tym 
j est uczłowiecz ni en ie-hu m ani zm.

Nazwa ta przypomina nam ów okres w rozwo
ju duchowości europejskiej, który jest nierozer
walnie związany z nazwiskami: Reuchlin, Erazm, 
Melanchton; rozlał się on szerokim strumieniem 
po Europie środkowej i północnej, zapładniając 
umysły nowemi zdobyczami naukowemi, ucząc 
je posługiwać się nową metodą naukową, zmu
szając opierać twierdzenia naukowe na nowych 
podstawach. Humanizm jednak nie jest li tylko 
zwrotem zasadniczym w rozwoju myśli nauko
wej, lecz raczej odmiennem od dotychczasowe
go, nowem nastawieniem ducha Europy.

Humanizm tkwi swemi korzeniami głęboko 
w glebie Italji słonecznej. Zrodził się z owego 
ruchu potężnego, który zapoczątkowany już 
w wieku XIV nabrał mocy i wybujał pięknem 
kwieciem sztuki w wieku XV i XVI. Od renesan
su włoskiego wywodzi swój ród humanizm no
woczesny.

Nie zamknął się on w granicach wieków XV 
i XVI, zmuszony ustąpić z widowni dziejowej 
przez smutne wypadki krwawych wojen religij
nych XVII stulecia; ledwo Europa, brocząca 
krwią z licznych ran, powraca do zdrowia, skie
rowuję natychmiast swój wzrok ku niedawnej 
przeszłości, nawiązuje nici zerwane i poczyna 
budować gmach kultury na podwalinach, poło
żonych przez humanizm. Oświecenie zdobywa 
w pochodzie zwycięskim świat myśli i pragnień 
XVIII stulecia.

Jakaż nić wiąże ze sobą tak rozbieżne twory 
ducha jak renesans, humanizm i oświecenie? 
Pomimo licznych różnic, spowodowanych przez 
czas, narodowość, dotychczasowy stopień kul
tury wszystkie trzy okresy mają tę wspólną ce
chę, że negatywnie zrywają ze średniowiecznym 
układem życia, natomiast pozytywnie wcielają 
hasło głoszone przez Protagorasa: człowiek jest 
miarą wszystkich rzeczy.

Wiek XIX pomimo chaołyczności panujących 
w nim kierunków, w jednym pozostał wierny 
swym poprzednikom: w nastawieniu humani- 
stycznem. Początek tego stulecia stał pod zna
kiem humanizmu idealistycznego, środek — ma- 
terjalistycznego, koniec — pozytywistycznego. 
W tym czasie wszystkie dziedziny życia zostały 
do gruntu ześwieczczone i zhumanizowane, 
a proces ten odbywał się pod hasłem poddania 
całego życia nauce, która bujnie rozwinąwszy 
się we wszystkich dziedzinach przyrodoznaw
stwa i humanistyki wydatnie przyczyniła się do 
zracjonalizowania, zekonomizowania i stechni- 
zowania całego życia. Humanizm zespolony 
z nauką miał wywieść ludzkość z mroków ciem
noty i zabobonu, rozsłonecznić życie i zbudować 
dia całej ludzkości gmach szczęścia powszech
nego. Optymizm ten, któremu często przeczyła 
smutna rzeczywistość, szukał usprawiedliwienia 
w ewolucjonizmie, aby w ten sposób umocnić 
swe stanowisko nadzieją na postęp, wiarą 
w rozwój ludzkości.

Wiek XX zmusza nas do zdania sobie sprawy 
z wyników dotychczasowej ewolucji, do porów
nania stanu, z którego Europa wyszła przed 400 
laty, z położeniem, w którem się ona obecnie 
znajduje. Turneysen-Wort Gottes str. 7 i 5 pi
sze: „Faktem pozostaje, że istotą myślenia śred
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niowiecznego jest pewność najwyższa i zadowo
lenie; dlatego średniowiecze posiada to, czego 
jesteśmy pozbawieni od czasów reformacji: ono 
ma postawę, trwałą formę, styl, pewność życio
wą. Człowiek średniowieczny nie jest istotą peł
ną lęku i rozterki, lecz człowiekiem zadowolo
nym, świadomym tej prawdy, że wszystkie prze
ciwieństwa zostaną ostatecznie wyrównane*1. 
Str. 5: ,,Średniowiecze żyje tern podstawowem 
założeniem, że istnieje wolny, a nie zamknięty, 
ujawniony, bezpośredni i możliwy, a nie zasło
nięty dostęp do tajemnicy wszelkiego życia, do 
Boga“.

Natomiast Europa nowożytna chciała oprzeć 
życie na innych podstawach: na humanizmie i na 
nauce, najściślej ze sobą złączonych. One miały 
dać spokój, pewność oparcia, szczęście i rozkwit 
życia według przyrzeczeń swych adeptów. Czy 
dotrzymały swego słowa?

Liebert. zur Kritik der Gegenwort na str. 8 
pisze: ,,Ponad tern życiem i ponad poznaniem 
tego życia unosi się słowo Kainowe, że wszystko 
jest względne (str. 9). Kryzys obecny polega 
w przeważnej części na przepastnym braku nor
my absolutnej , na braku wartości, stojącej po
za wszelką problematyką i djalektyką“.

Humanizm wyruszył na podbój świata, opie
rając się na mocy ludzkiego rozumu, na wytrwa
łości ludzkiej woli i na szlachetności uczuć, zdo
biących duszę ludzką; miał ambicję zbudować 
nowe życie, ująć je w formy przez siebie usta
lone. Po drodze ku swemu celowi humanizm 
stracił nawet człowieka, słusznie bowiem mówi 
Eucken w ,,Geistige Strömungen der Gegenwart, 
str. 404: ,,wyrzec się uduchowienia, miłości 
i wieczności to znaczy zniszczyć duchowo czło
wieka“. Może tę stratę okupił humanizm zyska
mi dla całości życia które pozwoliłyby zapom
nieć o licznych ofiarach jego zwycięstwa? Schu
mann w ,,Gottesgedanke“ na str. 368 pisze: ,.wy
nikiem próby zrozumienia i ukształtowania ży
cia na podstawach nowoczesności jest niereal
ność, beztreściwość, bezsensowność dzięki nie
uniknionemu relatywizmowi. W nierealności, 
beztreściwości i relatywizmie ujawnia się roz
kład życia nowoczesnego“. Oto wyrok wydany 
na wyniki procesu dziejowego ostatnich 400 lat 
przez ludzi różnych obozów, których sądy przy
toczyłem dlatego, aby nie narazić się na zarzut 
jednostronności przy ocenie położenia Europy. 
Jak się ono przedstawia obecnie?

Nowożytny humanizm stworzył ideał, który 
winien przyświecać jednostce zarówno w pracy 
nad sobą jak w stosunkach z jej otoczeniem; 
ideał ten miał skupić całą ludzkość w dążeniu 
do jego urzeczywistnienia, wreszcie miał on 
być tym celem ostatecznym, ku któremu zmie
rzają dzieje ludzkości, przezeń otrzymujące 
sens i znaczenie. Ideał pełnego, pięknego, 
wszechstronnego człowieczeństwa miał się opie
rać nie na metafizycznych lub religijnych prze
słankach, lecz jedynie na dokładnej znajomości 
natury ludzkiej, która pomimo różnic czasu,

przestrzeni i stopnia kultury jest w swej istocie 
jednakowa.

Od czasów klasycznej Hellady, kiedy Grek 
chciał uosobić ideał pięknego i dobrego człowie
ka, od czasów stoicyzmu, obdarzającego całą 
ludzkość znamieniem człowieczeństwa, przez re
nesans, humanizm, oświecenie, wiek techniki 
ludzkość pracuje nad urzeczywistnieniem swych 
marzeń humanistycznych. Humanizm, w szcze
gólności idealistyczny, zamierza stworzyć pięk
ną, silną, szlachetną jednostkę, osiągnięcie zaś 
tego celu uzależnia od wszechstronnego i pełne
go rozwoju tych zadatków, jakiemi człowieka 
obdarzyła jego matka-przyroda. A harmonijne 
ukształtowanie części jest tylko wtedy możliwe, 
gdy skupią się one w jednym ośrodku — jaźni 
ludzkiej. Świadoma siebie i swej wartości jed
nostka, wyposażona w chęć i wolę kształtowania 
swej jaźni, odpowiedzialna przed sobą i ludzko
ścią za swe zamierzenia i czyny, wreszcie dumna 
ze swej wolności — oto człowiek, jakim on we
dług humanizmu winien być, skoro zechce stać 
się tern, czem w swych zadatkach jest.

Niestety piękna ta teorja, zbudowana na rze
komo trwałych podstawach doświadczalnych, 
a nie na mrzonkach religijnych, jest w swej isto
cie tworem pobożnych życzeń. Badania psycho
logiczne, w szczególności wiedeńskiej szkoły 
Freuda, wykazały istnienie w duszy ludzkiej 
głębin przepastnych, od których niemal z prze
rażeniem odwraca się wzrok badacza. Historja 
zaś religij poucza nas, że duszę ludzką są w sta
nie poruszyć do głębi nie piękne formy rozum
nego kultu, lecz te jego barbarzyńskie postacie, 
w których wyładowuje się cała dzika pierwot- 
ność człowieka. Szał djonyzyjski będzie zawsze 
potężniejszy od, apolińskiego umiaru i harmonji. 
Naturalnie w czasach spokoju unormowane ży
cie powstrzymuje wybuchy pożądań i namiętno
ści, lecz skoro tylko równowaga życia zostanie 
zachwiana najpierwotniejsze instynkty wyłado
wują się z taką mocą okrutną, że wiara w szla
chetność natury ludzkiej musi pierzchnąć jak 
stado wróbli przed krogulcem. Barth w ,,Ró- 
merbrief“ — str. 60 zapytuje: ,,Czy z pośród 
wszystkich ludzi hisitorji, zasługujących na 
uwzględnienie i poważne traktowanie, z pośród 
wszystkich proroków, psalmistów, filozofów, o j
ców Kościoła, reformatorów, poetów i artystów 
jest chociaż jeden jedyny, któy uważałby czło
wieka za dobrego lub za zdolnego do dobrego“?

Naturalnie byłoby błędem i winą wobec czło
wieka twierdzić, że na jego jestestwo składają 
się jedynie poruszenia psychiczne, które wobec 
swej ohydy unikają światła dziennego własnej 
świadomości lub oceny publicznej. Trudno 
stwierdzić, jakie pierwiastki przeważają w du
szy ludzkiej, dobre czy złe; nie wolno pisać się 
na sąd Manihejeżyków, że człowiek jest wciele
niem mocy szatańskich, z drugiej strony trudno 
podzielać zapatrywanie Tertulliana, iż ,,anima 
humana naturaliter Christiana“. Pomimo sądu 
Goethego, że nauka Kanta ,,vom radikalen Bó-

43



ROK V J E D N O T A Nr 3

sen ist ein Schandfleck“, słuszność przyznać 
będzie trzeba nauce chrześcijańskiej, że czło
wiek upadł i znajduje się pod panowaniem złe
go-

W tern — w pożądaniach zmysłów, a z drugiej 
strony we wzlotach ku niebiosom tkwi rozdwo
jenie człowieka, którego nie chce dojrzeć huma
nistyczne uprzedzenie. Powodowany wiarą 
w szlachetność natury ludzkiej, w wolność czło
wieka, w jego moc o własnych siłach przezwy
ciężyć zło, a wreszcie — w ostateczne zwycię
stwo dobrego — humanizm przeoczą otchłań 
złego w duszy ludzkiej i przeto buduje piękne 
gmachy powszechnego braterstwa, równości 
i wolności, niestety rozpadające się w gruzy pod 
uderzeniami okrutnej rzeczywistości. Dosyć 
wymienić tylko dwa wyrazy: gazy trujące, aby 
uzmysłowić sobie całą tragedję nowożytnego 
humanizmu i bankructwo jego szczytnych haseł.

Staczał się on po równi pochyłej stopniowo 
coraz niżej, tracił swą moc i niestety nie znalazł 
ratunku nawet w tej potędze, która winna była 
go ocalić — mianowicie w religji, a skoro mówię 
o Europie, mam na myśli religję chrześcijańską. 
Ona bowiem również uległa powszechnemu pro
cesowi humanizacji, ugięła się nawet przed, ima
li entyzmem. Znane są powszechnie usiłowania 
stworzenia religji doczesności; zamierzenia te 
świadome lub bezwiedne doprowadziły wreszcie 
do takiego stanu, że obecnie już niewiadomo, 
jakiemu kompleksowi zjawisk należy nadać 
miano religji lub tej nazwy odmówić.

Doszło wreszcie do tego, że wszelkie ujęcia 
całości i głębi życia jest zwykle oznaczone mia
nem: religja. W powszechnym kryzysie nie osta
ła się nawet ona i swym upadkiem przypieczę
towała wyrok dziejów. Wynikiem całego proce
su historycznego było zhumanizowanie, zima- 
nentyzowanie, ześwieczczenie i zbeżbożnienie 
życia europejskiego. Gdy w dodatku ludzkość 
przeszła przez ciężkie doświadczenia wojny 
światowej, gdy widzi spustoszenia rewolucji 
bolszewickiej, trzymającej świat w stałem na
pięciu, powszechnie rodzi się pytanie: jaki jest 
sens życia ludzkiego, jakie znaczenie mają jej 
dzieje, jaki jest cel historji? Stale wracajace te 
pytania, wypowiadane w sposób, świadczący 
o ich głębokiem odczuciu, stwierdzają ponad 
wszelką wątpliwość, że Europa przeżywa obec
nie niezwykle siłny przełom. Życie zostało po
zbawione swych dotychczasowych podstaw — 
humanizmu naukowego, zawisło w powietrzu, 
straciło moc twórczą, natomiast okazuje swą 
nieokiełznaną potęgę chaotyczną, dlatego Schu
mann w .,Gottesgedanke“ str. 13 oświadcza: 
.,w obliczu rzeczywistości, występującej coraz 
demoniczniej, bezsensowniej i rozpasaniej po
czyna zamierać wiara najgłębsza ludzi ostatnich 
dwóch stuleci, wiara wieku oświecenia i jego 
kultury“.

Więc umarła wiara w te czynniki, na których 
opierało się dotychczas życie, a z zanikiem wia

ry w nie nastąpiło i ich unicestwienie? Łatwo 
nam obecnie ferować wyroki śmierci, lecz nie 
należy zapominać, że zdobycze humanizmu i hu
manitaryzmu były okupione morzem łez i poto
kami krwi poniżanej i ciemiężonej ludzkości. 
Serce wzdryga się na myśl, że hasła wolności, 
braterstwa i równości, które przyświecały na
szym ojcom w walce o prawo życia istotnego, 
miałyby być upiorami, pozbawionymi rzeczywi
stego bytu, liczmanami bez wszelkiej wartości? 
Zbyt ściśle są one zespolone z dziejami naszej 
kultury, zbyt głęboko przeniknęły do naszego je
stestwa, abyśmy mogli pozbyć się ich bez straty 
i bólu, jak ów nauczyciel historji powszechnej 
w szkole średniej, który z rozkosznem upragnie
niem oczekuje chwili, gdy zapłoną stosy, a in
kwizycja ponownie zabierze się do swej krwa
wej pracy. Rzeczywistość smutna poucza, że nie 
są to marzenia ściętej głowy; przyoblekły się 
w postać tortur, zadawanych z okrucieństwem 
wyrafinowanem człowiekowi na niezmiernych 
obszarach bolszewickiej Rosji. I nietylko w tych 
nawpół kulturalnych społeczeństwach gwałt nad 
człowiekiem święci swój triumf, lecz i na Za
chodzie w teorii i praktyce dotychczasowy hu
manistyczny układ życia jest uważany za prze
szkodę, która dla dobra ludzkości winna być 
iaknajspieszniej usunięta z drogi jej rozwoju. 
Doprowadził rzekomo ludzkość do upadku, 
w obliczu demonicznej rzeczywistości okazał się 
bezsilnym, a jedynie przemoc uratowała życie 
przed chaosem — a przeto zagładą. Twarda, 
nieubłagana rzeczywistość zdarła maskę iluzji 
lub obłudy z oblicza humanizmu i wymaga no
wych form ujęcia, nowych kształtów bytu.

Istotnie wobec wymagań naszej rzeczywisto
ści społecznej, politycznej, moralnej i religijnej 
humanizm dotychczasowy, przyodziany w realne 
kształty życia, zbankrutował, lecz z tego jeszcze 
bynajmniej nie wynika aby pierwiastki ducho
we, w nim tkwiące, były czczym pozorem, po
zbawionym treści realnej. Choroba obecna hu
manizmu i przewycieżenie tej postaci, w której 
on ostatnio występował, nie świadczą o jego za
gładzie raczej zwiastuią moment odrodzenia do 
nowego życia, naturalnie na innych podstawach 
zbudowanego. W czem bowiem jest zawarta 
t**e<$ć humanizmu, na czem polega jego istota? 
Wydaje mi sie. że odpowiedź na te pytania moż
na sprowadzić do iednetfo twierdzenia: poszano
wania godności człowieka. Z tej zaś tezy kon
sekwentnie dadzą się wyprowadzić wnioski 
o wolności, równości, braterstwie w zakresie ży
cia indywidualnego i zbiorowego, z czego bynaj
mniej nie wynika. abv liberalizm we wszystkich 
jego postaciach był jedynem i orawowitem ucie
leśnieniem humanizmu. Twierdzić raczej wolno, 
że humanizm posiada pierwiastki nieśmiertelne, 
skwapliwie wyzyskiwane dla celów polityki 
przez wszystkie part je.

Ponad rozgwarem skłóconych partyj, obozów, 
narodów, klas, ponad oparami walki codziennej 
wszystkich ze wszystkimi unosi się wiekuista
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prawda humanizmu: szanuj cudzą i własną god- 
dność człowieka!

Nakaz ten musi posiadać trwałą podstawę. 
Odnajdywano uzasadnienie dla niego w soma
tycznej strukturze człowieka, która wywyższa 
go ponad cały otaczający go świat. Naturalnie 
budowa anatomiczna i funkcje fizjologiczne nie 
mogą być podstawą zasadniczego wyróżnienia 
człowieka z pośród innych przedstawicieli świa
ta organicznego. Podkreślano stronę psychiczną, 
lecz i pod tym względem świat zwierzęcy blisko 
jest spokrewniony ze światem człowieka. Od- 
dawna szukano zasadniczej cechy człowieka 
w jego życiu duchowem, a więc w nauce, sztuce, 
moralności i religji; dzięki nim człowiek nietyl- 
ko przerasta o całe niebo swe otoczenie, lecz 
jest jakościowo inny. Gdy trzy te światy zespolą 
się w osobowości ludzkiej, świadomej siebie 
i stanowiącej o sobie, będzie ich rzeczywistość 
trwałą podstawą człowieczeństwa w rozwoju 
jednostki i zbiorowości. Jednak optymizm hu
manizmu wobec wymagań życia zawiódł, strona 
bowiem duchowa człowieka poszła na usługi je
go organizacji psychofizycznej, prowadząc do 
wysubtelnienia zmysłów i jednocześnie do spo- 
tęgowania nieposkromionego ich głodu. Materja 
zapanowała nad duchem, a z tą chwilą, dotych
czasowy humanizm stracił rację swego istnienia.

Klęskę zadała mu rzeczywistość, owa rzeczy
wistość, na której się rzekomo oparł i której po
siadaniem się chełpił; nie była bowiem rzeczy
wistością zupełną, lecz tylko cząstkową. Huma
nizm uznawał trzy jej formy: materjalną, psy
chiczną i duchową, przeoczył zaś istnienie rze
czywistości metafizycznej i transcendentnej; dla
tego uległ w nierównej walce. Po wyeliminowa
niu różnych form dyktatur, jawnych lub ukry
tych, które w pewnych okresach historycznych 
są koniecznością dziejową i ratunkiem przed 
powszechnem rozprzężeniem, pozostaje jeden 
wróg, który toczy z humanizmem bój śmiertel
ny, a tym jest bolszewizm. W nim występuje 
rzeczywistość materji z całą elementarną potęgą 
sił nieokiełznanych opartych tylko o jeden 
pierwiastek duchowy — przeczenie, negację, 
wypływających z otchłannej nienawiści do świa
ta obecnego. Ta demoniczna rzeczywistość po
waliła humanizm, przedewszystkiem idealistycz
ny, budując gmach materjalistycznego komuni
zmu. Tak zemściło się na ludzkości sponiewie
ranie czynnika metafizycznego; wystąpił on 
znów na widownię, lecz jako najprymitywniej
szy materjalizm, a czy będzie posiadał charakter

proletarjacki jak na Wschodzie, czy burżuazyj- 
ny jak na Zachodzie, jest to dla rzeczy samej 
zupełnie obojętne.

Humanizm i te walory, jakie on posiada, mo
gą być uratowane tylko przez uznanie i oparcie 
ich na rzeczywistości zupełnej, a więc i trans
cendentnej. Przeciwko temu wzdraga się huma
nizm a jego przedstawiciele burzą się na samą 
myśl wyjścia poza imanentyzm ich połowicznej, 
a więc pozornej rzeczywistości.

Z tego lęku humanizmu przed transcendenty- 
zmem wydatnie korzystają inne kierunki, prądy, 
organizacje przez wyraźne, bezkompromisowe 
oparcie się na rzeczywistości transcendentnej, 
mówiąc językiem religji-boskiej. Tern się tłuma
czy masowa ucieczka najwrażliwszej części spo
łeczeństw — mianowicie młodzieży z pod 
.sztandaru humanizmu i szukanie ostoi w klery- 
kaliźmie albo w bolszewiźmie.

Ze swego upadku podniesie się humanizm do
piero wtedy, gdy dla swych twierdzeń odnajdzie 
uzasadnienie absolutne, a tego dostarczyć może 
jedynie świat bezwzględności, świat absolutu. 
On odbija i przełamuje się w osobowości ludz
kiej, stworzonej na wzór i podobieństwo Boże, 
on ujawnia się w powołaniu i przeznaczeniu 
człowieka — służyć tym wartościom, które sta
nowią dostępną dla człowieka cząstkę istoty 
Bożej.

Jeżeli więc zasadniczym nakazem humanizmu 
jest poszanowanie ludzkiej godności, to czcić 
należy nietylko dostojeństwo człowieka, lecz 
iskierkę dostojności Bożej, zawartej w ludzkiem 
jestestwie.

Teza o poszanowaniu ludzkiej godności, na
wet religijnie uzasadniona, nie jest zupełna; po
łączyć musi się ona z najwyższym nakazem ży
cia twórczego, jakim jest miłość. Poszanowanie 
godności ludzkiej, na miłości oparte i w miłości 
górujące, znalazły swój wyraz najdoskonalszy 
w osobie Jezusa Chrystusa. W Nim zespoliły się 
transcendentyzm Boski z imanentyzmem huma
nistycznym, z Niego jedynie może zaczerpnąć 
siły do pochodu zwycięskiego przez dzieje ludz
kości humanizm chrześcijański.

Dwie walczą obecnie ze sobą potęgi o pano
wanie nad ludzkością: bolszewicki komunizm, 
głoszący nakaz nienawiści, i humanizm chrześci- 
jańsk, zwiastujący Ewangelję miłości; tam rze
czywistość materji, tu rzeczywistość ducha Bo
żego. Która z dwóch walczących potęg odniesie 
zwycięstwo — to nie ulega zapewne wątpliwości.

g WIARĘ TRZEBA MIEĆ W PRZESZŁO ŚĆ, N A D Z IEJĘ  W PR Z YSZ ŁO ŚĆ , | 

| A M IŁOŚĆ W K A ŻD YM  CZYN IE TERAŹN IEJSZYM .
| Z. KRASIŃSKI.
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Z KOŚCIOŁA i
Instalacja Naczelnego Kapelana wyznania 

ewangel. augsb.

W niedzielę, dn. 23 marca r. b. odbyła się 
w kościele garnizonowym na lotnisku mokotow- 
skiem w Warszawie uroczystość instalacji P. W. 
Ks. Feliksa Gloeha, dotychczasowego prefekta 
szkół średnich, na stanowisko proboszcza woj
skowego D. 0 . K. Warszawa, z jednoczesnem 
pełnieniem obowiązków Senjora — Naczelnego 
Kapelana Wojsk Polskich wyznaia ew. augsbur
skiego, Akt instalacji dopełniony został przez. 
NPW. Ks. Bp. D. J . Burschego w asyście Ks. Ks. 
Woscha i Krentza, szwagrów instalowanego.

Kościół garnizonowy był przepełniony; obecni 
byli przedstawiciele władz wojskowych, cywil
nych i kościelnych, delegacje wszystkich puł
ków stacjonowanych w Warszawie i kompanja 
chorągwiana 21 p. p. ze sztandarem i orkiestrą, 
która oddawała honory wojskowe. Uroczystość 
zakończono odśpiewaniem chorału: Boże coś 
Polskę przy akompanjamencie orkiestry.

Nowoinstalowanemu Naczelnemu Kapelanowi 
składa również redakcja ,,Jednoty“ serdeczne 
życzenia błogosławieństwa Bożego w pracy na 
nowem a tak ważnem stanowisku.

** *

Jubileusz 40-lecia pracy duszpasterskiej Prze
wielebnego Ks. płk. Senjora Kazimierza Szefera.

W dniu 26 marca r. b. obchodzony był uro
czyście jubileusz 40-lecia pracy duszpasterskiej 
Naczelnego Kapelana Wojsk Polskich wyzna
nia naszego — PW. Ks. płk. Senjora Kazimie
rza Szefera.

Ks. Kazimierz Szefer urodził się dn. 14.IX.1861 
we wsi Sielcu, powiatu stopnickiego, wojewódz
twa Kieleckiego, z ojca ś. p. Ks. Adolfa Szefera, 
ówczesnego Pasterza Zboru Ewangelicko-Refor
mowanego Sieleckiego, i małżonki jego ś. p. Zo- 
fji z Mozesów. Pochodził więc z rodziny, której 
przedstawiciele służyli Kościołowi Ewangelji 
w charakterze duchownych, gdyż i matka jego 
była córką ś. p. Ks. Jana Mozesa, Pasterza Zbo
ru Ewangelicko-Reformowanego w Zelowie.

Pierwsze początki nauki pobierał w domu ro
dzicielskim, w roku zaś 1872 został wysłany do 
Kielc do szkoły przygotowawczej, a w następ
nym 1873 roku wstąpił do gimnazjum klasyczne
go w tychże Kielcah, które ukończył w roku 
1883-ym. W jesieni tegoż roku udał się na studja 
uniwersyteckie do Dorpatu, gdzie został imma
trykulowany na wydziale teologji ewangelickiej.
Po ukończeniu w roku 1889 studjów teologicz
nych i uzyskawszy dyplom uniwersytecki, przy
był do Warszawy, gdzie w dniu 22 listopada zło-

O KOŚCIELE.
żył egzamin Konsystorski z wynikiem bardzo 
dobrym i został w niedzielę dnia 24 listopada 
1889 roku w Kościele Warszawskim uroczyście 
ordynowany na Duchownego Kościoła Ewange
licko-Reformowanego w ówczesnem Królestwie 
Polskiem z jednoczesnem mianowaniem go na 
urząd wikarjusza przy Zborze Warszawskim.

W marcu roku 1890 Zbór Ewangelicko-Refor
mowany w Serejach, powiatu Sejneńskiego 
(obecnie Litwa Kowieńska), na zgromadzeniu 
wyborczem w dniu 30 marca znaczną większo
ścią głosów powołał Ks. Kazimierza Szefera na 
swego stałego duszpasterza. Na tern stanowisku 
Ks. Szefer pozostawał aż do października 1901 
roku, czyli lat jedenaście. Będąc Pasterzem Zbo
ru w Serejach zawarł w roku 1895 związek mał
żeński z Zofją Rayską, córką Konstantego Ray
skiego, dziedzica dóbr Niepokojczyce, ziemi 
Grodzieńskiej. W październiku 1901 roku został 
Ks. Kazimierz Szefer zwolniony z urzędu Paste
rza Zboru w Serejach i mianowany przez Kon- 
systorz Administratorem Zboru w Sielcu, osie
roconego po śmierci ojca jego ś. p. Adolfa Sze
fera. w czerwcu roku następnego Zbór w Sielcu 
powołał jednomyślnie Ks. Kazimierza na swego 
stałego duszpasterza. Jako Pasterz Zboru Ew. 
Reform, w Sielcu został Ks. Szefer za nienagan
ną i gorliwą służbę nagrodzony w r. 1907 krzy
żem pastorskim.

Po wojnie światowej, w odrodzonej Ojczyźnie 
naszej, gdy w armji narodowej zorganizowane 
zostało duszpasterstwo wojskowe wyznań ewan
gelickich, został Ks. Kazimierz Szefer na przed
stawienie Konsystorza powołany do czynnej 
służby wojskowej na urzęd Naczelnego Kapela
na wyznania ewangelicko-reformowanego na ra
zie w randze kapitana. Było to w początkach 
roku 1920-go. W ciągu 10-ciu lat służby w woj
sku polskim Jubilat awansował aż do rangi puł
kownika i odznaczony został złotym krzyżem 
zasługi.

Starszy kolega nasz, Jubilat, cieszy się sym- 
patją i uznaniem nietylko wśród kolegów swoich— 
duchownych, ale i wśród szerokich sfer społe
czeństwa naszego i w sferach wojskowych, to też 
uroczystość jubileuszowa była spontanicznym 
wyrazem tych uczuć. W odświętnie przybranej 
zielenią i dywanami sali naszej Zborowej ze
brali się bardzo liczni uczestnicy uroczystości, 
a manowicie: JW . p. Wiceminister Pieracki, 
JW . p. Wiceminister generał Składkowski 
z małżonką, JW . p. Dyr. Departamentu Duch 
z maŁżonką, Członkowie Konsystorza naszego 
w komplecie, duchowieństwo nasze i bratniego 
wyznania augsburskiego z NPW. Ks. Biskupem 
D. J . Burschem na czele, profesorowie Wydzia
łu teologji ewangelickiej, p. Senator Evert —
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Prezes stołecznego Zboru ewang.-augsburskie
go, Szef wydziału wyznań niekatolickich przy
M. S. W. — ppłk. Krawczyk, Naczelni Kapelani 
Ks. ppłk. F. Gloeh, Ks. Protopresbyter płk. 
Martysz, Naczelny Rabin Dr. Mizes, Kolegjum 
Kościelne stołecznego Zboru naszego z Preze
sem tegoż JW . E. Świdą, rodzina Jubilata 
i liczne grono parafian naszych.

Wkraczającego do sali Jubilata powitał 
pieśnią chór mieszany pod batutą prof. Heintze- 
go poczem pierwszy 
przemówił do wzruszo
nego Jubilata JW , Pan 
Prezes Konsystorza na
szego, prof. H. Sachs, 
wręczając mu od Kon
systorza adres treści 
następującej:

Przewielebny księże 
Senjorze, Czcigodny Ju 
bilacie!

W dniu obchodu 40- 
lecia pracy Twej dusz
pasterskiej Konsystorz 
Ewangelicko - Refo mo* 
wany w Rzeczypospo
litej Polskiej uważa za 
miły dla siebie obowią
zek złożyć Ci, Czcigod
ny Jubilacie, w swojem 
i Synodu Kościoła na
szego imieniu, najser
deczniejsze życzenia 
dalszego błogosławień
stwa Bożego i wyrazy 
uznania za Twoją wier
ną czterdziestoletnią 
pracę na niwie drogie
go nam wszystkim koś
cioła.

Powodowany miłoś
cią i przywiązaniem do 
wyznania praojców swo
ich postanowiłeś jako 
młodzieniec poświęcić 
Mu pracę całego swego 
życia j wszystkie swe dary umysłu i serca. Przed 
czterdziestu przeszło laty ślubowałeś w dniu 
Twej ordynacji w kościele Warszawskim, że ja
ko sługa Chrystusowy, posłuszny Jego rozka
zaniu, rzucać będziesz dobre ziarno Słowa Bo
żego na rolę serc ludzkich, że stałą troską Two
ją będzie praca nad oczyszczaniem tej roli serc 
z chwastów niewiary i zabobonów, że słowem 
i żywym przykładem prowadzić będziesz dusze 
Twej pieczy powierzone do Chrystusa - Zbawi
ciela, onego najlepszego Pocieszyciela w krzyżu 
i niedoli, w walce z grzechem i w znojach życia, 
onego Darcę pokoju i żywota wiecznego.

Ślubowaniu swemu pozostałeś, Czcigodny 
Księże Senjorze, wierny przez cały czas czter
dziestoletniej służby Twej pasterskiej. Nie zra

żały Cię trudy, nie zniechęcały obojętność a na
wet niewdzięczność ludzka, nie osłabiły i nie 
oziębiły Twej otuchy i nadziei trudne i często 
tak bardzo niesprzyjające warunki, w jakich 
Kościół nasz istnieć i zadanie swe w Ojczyźnie 
naszej pełnić musi, bo żywa wiara w zwycięstwo 
Prawdy Bożej i Je j boskiego wyraziciela - Chry
stusa Pana, i modlitewna społeczność Twoja 
z Nim były dla Ciebie krynicą ciągle nowych 
ożywczych sił, z której czerpałeś ufność i na

dzieję, a także pewnoś
ci, że praca Twoja nie 
była daremną.

Najlepsze swe lata 
młodości i wieku mę
skiego p o ś w i ę c i ł e ś  
dwom najstarszym w 
Jednocie naszem Zbo
rom—w Serejach i Siel- 
cu, a kiedy w odrodzo
nej Ojczyźnie naszej 
kierownicy nawy naszej 
państwowej uznali ko
nieczność zapewnienia 
żołnierzowi polskiemu 
w szeregach armji na
rodowej opieki ducho
wej, obok wyszkolenia 
w sztuce wojennej, i 
zaszła wówczas potrze
ba obsadzenia ważnego 
i odpowiedzialnego sta
nowiska Naczelnego 
Kapelana wojskowego 
wyznania naszego, Kon
systorz nie mógł lepsze
go uczynić wyboru, jak 
przedstawiając Ciebie, 
Czcigodny Księże Se
njorze, na ten wysunię
ty i zaszczytny poste
runek.

Na stanowisku Na
czelnego Kapelana wy
znania ewangelicko-re
formowanego w wojsku 
polskiem miałeś moż

ność, Czcigodny Jubilacie, okazania swych za
let serca i umysłu i potrafiłeś zawsze stać na 
straży interesów Kościoła Ewangelji i wyznania 
naszego, strzegąc skutecznie jego powagi i jed
nając sobie sympatję i uznanie swych wojsko
wych przełożonych.

Za wszystką Twoją dotychczasową pracę, za 
cały trud życia Twego składa Ci, Czcigodny 
Księże Senjorze, Konsystorz Ewangelicko - Re
formowany w Rzeczypospolitej Polskiej w swo
jem i Synodu Kościoła naszego imieniu słowa 
najserdeczniejszej podzięki i najżywszego uzna
nia, gorąco i szczerze błagając Boga, by i na 
przyszłą Twą pracę uposażył Cię obficie dara
mi i owocami Ducha iwego Świętego (Gal V.22-23).

Wdzięczni i oddani Ci członkowie Konsystorza.

ROK VJEDNOTA
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Jako drugi mówca przemawiał NPW. Ks. Bi
skup D. J . Bursche od Kościoła ewang.-augsbur- 
skiego, następnie p. ppłk. Krawczyk odczytał 
pismo Pana Ministra Spraw Wojskowych, a po 
nim pan Senator J .  Evert składał Jubilatowi 
życzenia w imieniu Zboru augsburskiego w War- 
szawei, Pan Prezes Emil Świda zaś przemawiał 
jako były parafianin Zboru Serejskiego, skła
dając jednocześnie życzenia od Zboru naszego 
Warszawskiego. Ks. Protopresbyter płk. Mar- 
tysz przemawiał w imieniu wydziału wyznań 
niekatolickich przy M. S. W., składając Jubila
towi adres z życzeniami i upominek od tegoż 
wydziału. Także Towarzystwo Opieki nad żoł
nierzem ewangelikiem w osobach pań — D-wej 
Szyndlerowej i Wasiljew pospieszyło z życze
niami i upominkiem dla Jubilata. Jako ostatni 
przemawiał Ks. Radca Skierski w imieniu kil
kudziesięciu kolegów Jubilata — duchownych, 
wręczając mu jako dowód szczerej przyjaźni 
i miłości pamiątkowy pierścień jubileuszowy, 
po czem odczytano kilkadziesiąt depesz i listów 
z życzenami, między innemi od Kolegjum Ko
ścielnego i parafian Sisleckich. Na wszystkie 
te życzenia i mowy odpowiedział Jubilat w dłuż- 
szem przemówieniu, kreśląc przeżycia swoje 
życiowe i dziękując wszystkim, którzy 40-lecie 
pracy jego duszpasterskiej uczcili. Zakończył 
obchód śpiew sierot z Przytułku naszego i pieśń 
odśpiewana przez chór Młodzieży.

Tegoż dnia o godzinie 8 w. odbył się bankiet 
w salonach Kasyna Garnizonowego, na który 
zgromadziło się przy wspólnym stole 50 osób 
życzliwych i w szczerej przyjaźni Czcigodnemu 
Jubilatowi oddanych. W miłym nastroju spę
dzono kilka godzin razem.

Szanownemu i Czcigodnemu Jubilatowi skła
damy raz jeszcze na tern miejscu szczere i ser
deczne życzenia błogosławieństwa Bożego na 
najdłuższe jeszcze lata życia i pracy! — S —

PODZIĘKOWANIE.
Nie będąc w możności w inny sposób wyrazić 

głębokiej swej wdzięczności, składam tą drogą 
naj serdecznie j sze podziękowanie Przewieleb
nym i Wielebnym Kolegom, Zborowym Instytu
cjom, chórowi Młodzieży pod batutą prof.
L. Heintzego i kochanym sierotkom z naszego 
Przytułku, wszystkim Szanownym i Łaskawym 
Osobom, którzy złożyli mi życzenia osobiście 
lub piśmiennie oraz raczyli przyczynić się do 
uświetnienia mego 40-letniego jubileuszu dusz
pasterstwa — w szczególności zaś mojej W ła
dzy Duchownej i Wojskowej, oraz Komitetowi, 
który nie szczędząc trudu tak wydatnie przy
czynił się do okazania mi wysokiego zaszczytu 
i wielkiego uznania.

Ks. płk. Kazimierz Szefer 
Senior Wojskowy 

Wyznań Ewang. Reformowanego. 
Wazszawa w marcu 1930 roku.

O F IA R Y .
I. Ofiary na wydawnictwo „Jednoty”.

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:
1. W. p. Katarzyna M derowa—Warszawa . zł. 5.00
2. M M Zofja von der Ropp „ 11 16.00
3. If ff Major Wilhelm Hörl —Inowrocław . II 4.00
4. if II Kazimierz Rojek — Warszawa . . . II 2.00
5. n II Maurycy Skirgajłło „ . . . ff 3.00
6. U II Adami Tadeusz Świdowie—Warszawa 99 20.00
7. II IV Stefan Kłosiński—Hrubieszów . . . 11 3.00
8. ff II Karol Sander—W arszawa................. 99 4.00
9. ff II Wiktor Voit „ ................. 11 8,00

10. 11 11 Konstanty Kurnatowski—Głębokie . 99 2.00
11. ff If Generał A. Litwinowicz — Grodno. U 8,00
12. Doktór Podkomorski — Poznań . . Ił 8,00

II. Na fundusz żelazny „Jednoty"
W, p. Konstanty Kurnatowski — Głębokie . zł. 2,00

Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW
w W arszawskim K ościele Ewangelicko-Reformowanym na m iesiąc kwiecień 1930 r. 

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

1. Niedziela, dn. 6.IV, (V N, Postu) z Komunią Ś-tę i bezpośredniem do niej
przygotowaniem...........................................................................................................— Ks. W. Semadeni,

2. Sobota, dn. 12.IV.— Przygotowanie do Komunji Ś-tej o godzinie 6 pp. . . .  — Ks. W. Semadeni.
3. Niedziela, dn. 13.IV. (VI. N. Postu-Palmowa) z Komunią Ś - t ą ..............................— Ks. St. Skierski.
4. Czwartek, dn. 17,IV. Nabożeństwo wieczorne z Komunją Ś-tą o godzinie 7 pp. — Ks, W. Semadeni.
5. Piątek, dn. 18.1 V. Komunja Ś-ta Wielkopiątkowa o godzinie 11 przed poi. — Ks. St. Skierski.
6. „ „ Nabożeństwo Wielkopiątkowe o godzinie 3 pp...................... — Ks. St. Skierski.
7. Niedziela, dn. 20.IV. (I Święto Zmartwychwstania P a ń sk ie g o ).............................. — Ks. St. Skierski.
8. Poniedziałek, dn. 21.IV. (II Święto Zmartwychwstania Pańskiego). . . .  — Ks. W. Semadeni.
9. Niedziela, dn. 27.1V. (I N. po Zmartw. Pańskiem)........................................................ — 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; Va str. — 50; V4 str. — 30; Vg — zł 2 0 .— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30%.

Drukarnia M. S. Wojsk., Przejazd 10.



№

D R U K A R N I A
MINISTERSTWA SPRAW WOJSKOWYCH

WARSZAWA, PRZEJAZD 10
TELEFONY:  51-25, 272-51, 282-66.

D Z I A Ł Y :

DRUKARNIA bogato zaopatrzona w czcionki. 
Maszyny pośpieszne. — Maszy n a rotacyjna.— 

Stereotypia. — Llnotypy.

7W7

LITO GRAF JA: Maszyny najnowszego systemu 
do formatu 90X123. — Materjał pomocniczy.

vvvv

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

w zakres Introligatorstwa wchodzących.

wvv

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

długości 1.60 m.

WYKONANIE WSZELKICH ROBÓT Z WSZYSTKICH 
DZI AŁÓW P I ERWSZORZ ĘDNE I SZYBKIE.


