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NA PROGU NOWEGO ROKU
I Mojżesza 32 — 26 b: „Nie puszczę Cię, 

aż mi będziesz błogosławił”,

Ilekroć stajemy na progu Nowego Roku, tylefaroć w sercach naszych podnoszą głos najbardziej 
sprzeczne uczucia: z jednej strony nadzieja na jakąś bliżej nieokreśloną zmianę na lepsze, nadzieja 
„Wszelkich pomyślności', które oto mają w owym momencie wśpaniałą okazję, aby Wystąpić na 
arenę naszego życia i wnieść w nie jaknajwięcej radości i zadowolenia. Z  drugiej zaś — potęguje 
się w nas pesymizm, oparty na doświadczeniu, które mówi nam, że właściwie biorąc nic się 
w owej chwili ani zaczyna, ani k°óczy, że życie idzie dalszym, utartym swym torem, a jeżeli 
coś się zmieni, to chyba jedynie na gorsze. Te sprzeczne uczucia, a za nimi i sprzeczne głosy 
odezwały się w roku obecnym głośniej może niż W latach ubiegłych, głośniej może nawet od 
owych chwil, gdyśmy, wsłuchując się może w lata trwający zgiełk wojny, oczekiwali błogiego, 
ożywczego spokoju. Nic dziwnego: im trudniej układają się warunki naszego życia, im więcej 
narzekania słyszymy w sobie i wokół siebie, tern silniejszą i piękniejszą staje się dla nas nadzieja 
na lepsze jaśniejsze jutro, tern też jednocześnie głębszym i ciemniejszym staje sie nasz pesymizm, 
obawiający się jeszcze większych trudności, obawiający się, że złudne nadzieje jedynie rozczarowanie 
i nowe zniechęcenie przynieść nam mogą. A życie nasze w roku ubiegłym płynęło nam często 
wśród ciężkiego znoju i Wśród mrocznych trwóg o najbliższe nieraz jutro.

W  dziedzinie stosunków materjalnych odczuwaliśmy w roku ubiegłym coraz to wzrastający 
nacisk ogólnego kwzysa ekonomicznego, nasuwającego tyle trosk i obaw o najelementarniejsze 
nasze potrzeby, odbierającego pewność o k%s powszedniego chleba w najbliższej przyszłości. Miljony 
ludzi zdrowych, którzy mogąc i chcąc pracować, nie mogą pracy znleźć, oto wymowny i straszny 
w treści swej obraz tego kryzym i możliwych k°nsekwencyj.

W zakresie życia politycznego i społecznego rok miniony wykazał wzrost antagonizmów 
narodowościowych i klQSoWych, zaciemniających coraz bardziej horyzont stosunków ogólnoludzkich,

1



ROK VI J EDNOTA Nr 1

i świadczących, że warunki naszego współżycia dalekimi sią niezmiernie od tych ideałów, w imię 
których prowadzono i k°óczono wielką Wojnę światową, i że pokój z takim wysiłkiem, £osz/em 
tak olbrzymich ofiar osiągnięty, jest jednocześnie oparty na zbyt kruchych podstawach, które 
pierwszy lepszy wybuch nienawiści może zburzyć i rozpętać nową, a straszniejszą'ńiż kiedykolwiek 
pożogę wojenną.

Nie lepiej przedstawiał się rok ubiegły i w zakresie życia moralno-religijnego, dając mu 
świadectwo raczej osłabienia i upadku, aniżeli wzrostu i sprężystości W działaniu i wpływie.

To też niezwykle silnie wzmógł się i optymizm i pesymizm jednocześnie: optymizm tych, 
którzy nie chcąc stracić drogiej swej nadziei prorokują, że rok rozpoczęty niewątpliwie niejedno 
poprawi i uzdrowi, a pesymizm tych, którzy zapatrzeni w czarne chmury na horyzoncie naszego 
życia tylko huragan i pioruny lęk budzące Wyprorokować z nich potrafią.

Po której stronie jednak mamy stanąć my, dla których oprócz praw materjalnych, regulujących 
nasze życie ziemskie w zewnętrznych jego przejawach, miarodajnem zawsze być powinno to, co 
nam głosi w imię Boże Zbawiciel nasz Jezus Chrystus?

Czego to pragnąć i oczekiwać winniśmy w imię naszych przekonań chrześcijańskich 
w rozpoczynającym się roku i do czego usilnie zdążać nam należy? Jeżeli zwrócimy wzrok 
swój ku czasom przeszłym i zapytamy o radę tych wszystkich, którzy Bogu swemu W duchu 
i prawdzie wiernie służyli, to niewątpliwie posłyszymy odpowiedź, że k^estja radości i szczęścia 
W życiu naszem, to k^estja naszego istotnego stosunku do Boga i woli Jego . Jeśli więc życie 
nasze ciężkiem jest i smutnem, to dlatego, że w stosunku tym niema jasności, niema istotnej 
prawdy i szczerości. Wszak jest to faktem znanym i uznanym powszechnie, że stosunki zewnętrzne 
niezależnie od dziedziny, jaką obejmują, są jedynie wynikiem i odbiciem naszej jaźni, naszej 
duszy —  a W niej tych odwiecznych prawd Bożych, które szanujemy albo zarzucamy. A czasy nasze 
i my w nich, to okres lekceważenia tych prawd, to doba mylnego, a często pysznego i płytkiego 
mniemania, że życie to kuiestja takiej czy innej umowy lub paragrafu, wynalazku lub zdobyczy 
technicznej czy teoretycznej. Odsuwa się na bok to wszystko, co £aze nam wejrzeć w nas 
samych, co mówi nam, że brak prawdy Bożej w nas — to brak istotnej wartości i treści 
W naszem poczynaniu w jakimkolwiek bądź kierunku. Dlatego też zamiast biadać lub entuzjazmować 
się w tani, a płytki sposób — zwróćmy raczej serca i myśli nasze ko wiecznemu źródłu życia, 
ku Bogu naszemu i uczmy się wołać całem sercem doń, jak  ongiś ów patrjarcha biblijny Jakób: 
„ Nie puszczę Cię, aż będziesz mi błogosławił” . Jeżeli dzień jutrzejszy ma nam powstać 
W blasku słońca, które k°i cierpienia i gasi troskę w a is, jeżeli pragniemy, aby świat nasz 
przestał być doliną łez i smutku coraz to większego, a szedł ku temu ideałowi, który określił 
Boski nasz Zbawca mianem „Królestwa Bożego” — to niewolno nam wyłączać z naszych 
obliczeń tego czynniku, który jest źródtem dobra największego, wyrazem życia najpełniejszego, 
przykłudem miłości i prawdy najdoskonalszej. Bóg nasz jest Bogiem żywych i żąda od nas, 
byśmy mu w służbie ochoczej nieśli całe życie swoje, byśmy Go trzymali jako skarb najcenniejszy, 
który przewyższa dla nas każde inne dobro. Pracując tak w imię Boże dla swych najbliższych, 
dla swej ojczyzny, Kośjcioła i całej ludzkości, szukajmy pomocy w modlitwie serdecznej do Tronu 
Przedwiecznego i wołajmy całem sercem i życiem swem do Ojca w Niebie: „Nie puszczę Cię, 
aż mi będziesz błogosławił” . x. L. Z.

OD REDAKCJI .
Z numerem niniejszym rozpoczynamy szósty 

rok wydawnictwa pisma „Jednota“ . Pięć lat 
żmudnej i ciężkiej, ale miłej bo ideowej pracy 
leży za nami.

Zwykle z noworozpoczętym rokiem redakcje 
pism zwracają się do czytelników i prenumera
torów z pewnego rodzaju ,,credo“ swoich prze
konań ideowych, obiecując im jednocześnie ca

łą masę ciekawych i aktualnych działów pisma, 
aby ich zachęcić dc wpłacania prenumeraty, 
możliwie choćby za cały rok z góry.

My tego czynić me będziemy. Przez pięć lat 
istnienia swego pismo nasze zdobyło sobie gro
no przyjaciół, którzy wszyscy wiedzą dobrze, 
jakie są nasze cele, poglądy i zapatrywania, ja
kim ideałom służymy i czego dla Ojczyzny na

2



Nr 1 ‘J E D N O  TA, ROK VI

szej, Kościoła i polskiego ewangelicyzmu pra
gniemy. Wiedzą oni też dobrze i poświadczyć 
to mogą, żeśmy tym ideałom i celom nigdy się 
nie sprzeniewierzali i że na przyszłość im wier
ni pozostaniemy. Dla nich wiec żadne progra
mowe enuncjacje nie są potrzebne. Tych, któ
rzy by to nasze twierdzenie skontrolować pra
gnęli, odsyłamy do dawnych roczników ,,Jedno- 
ty“. Z drugiej strony wydawnictwo naszego pi
sma nie jest pojmowane jako interes, z którego 
się zyski ciągnie. Przynosi ono przy bezintere
sownej pracy redakcji i współpracowników tyl
ko deficyt, i to znaczny. Nie leży przeto w in
teresie ani redakcji ani nakładców pozyskiwa
nie płatnych prenumeratorów przez nadmierne 
obietnice, które często tylko obietnicami pozo
stają. Nie znaczy to, abyśmy u progu nowego 
okresu pracy nie mieli prawa i chęci zwrócenia 
się. do wiernych przyjaciół naszych z usilną 
prośbą, aby nam i nadal sympatji i moralnego 
i materjalnego poparcia nie odmawiali.

W odezwie do czytelników w pierwszym nu
merze pierwszego rocznika pisma naszego 
oświadczaliśmy, że żadnych polemik na ła
mach pisma naszego prowadzić nie zamierza
my, gdyż je za szkodliwe dla sprawy ewange
licyzmu uważamy, i że od zasady tej odstępo
wać będziemy tylko w wyjątkowych wypad
kach, gdy godność i powaga wyznania naszego 
ewangelicko - reformowanego zaczepioną zo
stanie. Temu oświadczeniu pozostaliśmy wier
ni nawet i w' ostatnim roku, gdyśmy wbrew na
szej woli i osobistym sympatjom do polemiki 
byli zmuszeni. Jesteśmy zdania, że ewangeli- 
cyzm w Polsce we wszystkich jego odcieniach 
wyznaniowych dążyć winien do coraz ściślej
szego zbliżenia różnych jego odłamów i wy
tworzenie jednego wspólnego • frontu ideowego, 
i temu przekonaniu naszemu chcemy i w przy
szłości wyraz dawać.

Naszym czcigodnym współpracownikom, któ
rzy nas współpracą w ,,Jednocie“ zaszczycali,

przyczyniając sią bezinteresownie pracami swe- 
mi do utrzymania pisma naszego na tym po
ziomie, który znalazł uznanie i podkreślenie 
rzesz inteligentnych wśród czytelników na
szych, składamy im na tern miejscu publicznie 
serdeczną naszą podziękę, i prosimy ich, aby 
nam współpracy swej i poparcia, tak dla nas 
cennego, i nadal nie odmawiali.

Pomimo zwiększających się systematycznie 
kosztów wydawnictwa prenumerata ,,Jednoty“ 
nie zostanie podwyższoną. Wynosić ona będzie 
w stosunku t ocznym zł 12, za półrocze zł 6 i za 
kwartał zł 3 wraz z przesyłką pocztową. Mamy 
liczne grono przyjaciół, którzy nam, jak dotąd, 
nadpłacają., Chcemy wierzyć, że i w przyszłości 
tak będzie i że w każdym numerze „Jednoty“ 
notować będziemy mogli w rubryce — ofiary 
.ma wydawnictwo“ i ofiary „na fundusz żelazny 
Jednoty“. Są jednak i tacy wśród odbiorców, 
którzy w opłatach zalegają i to już od dłuższego 
czasu. Niechcemy przypuszszać,, że niechęć ich 
dla pisma naszego jest tego przyczyną. I ich 
także prosimy o poparcie i wyrównanie zaległej 
za ,,Jednotę“ należności.

Prenumeratę bieżącą i zaległą, jak również 
ofiary na wydawnictwo i fundusz żelazny wpła
cać można na konto czekowe Pocztowej Kasy 
Oszczędności Nr. 12423 w Warszawie, lub 
w Administracji pisma (Kancelarja Warszaw
skiego Zboru Ewang. - Reformowanego, ul. Le
szno 20. — telefon 646-32 — od godziny 9 rano 
do 2 p. p.).

Do niniejszego numeru dla wygody szanow- 
nych naszych odbiorców dołączamy blankiety 
nadawcze P. K. O., na co pozwalamy sobie 
uwagę ich zwrócić.

Kierownictwo pisma naszego nie ulega zmia
nie. Redaktorem ,,Jednoty“ pozostaje nadal Ks. 
Stefan Skierski (Warszawa — Leszno 20, m. 3, 
telefon 338-32).

• Redakcja.

P r o f . K. S erini.

PRZEŁOM ŻYCIA DUCHOWEGO 
A T E O L O G J A  PRZEŁOMU.

(Ciąg dalszy).

5« Życie kościelne*
Do liczby wyrazów które budziły w wielu 

niezbyt przyjemne uczucia, należy słowo: Ko
ściół. Poczynając od zupełnej obojętności po
przez pobłażliwe lekceważenie i pogardę aż do 
nienawiści z jednej strony, z drugiej zaś aż do 
ukochania i poświęcenia się, znaleźć można ca
łą gamę przejść i odcieni uczuciowych w ocenie 
Kościoła. Różnice zapatrywań płyną z zasad,

którym człowiek hołduje, lub są wyrazem in
teresów, którym służy; rzadko spotkać można 
ocenę, opartą na zrozumieniu istoty Kościoła 
i na wczuciu się w posłannictwo, które on wi
nien spełnić.

Już v/ okresie przedwojennym liczne rzesze 
zerwały wszelką łączność z Kościołem jako or
ganizacją religijną; ponieważ religja stała się 
dla nich obca lub uważana była za przeszko
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dę do osiągnięcia najbliższych celów życiowych, 
dlatego i stosunek do Kościoła nie mógł byc 
życzliwym. Powstały organizacje t. zw. wolno- 
m^ślicielskie, które na swym szta.ndarze wypi
sały hasło walki z religją i Kościołem. Ruch ten 
w swych celach jednolity, lecz w założeniach 
różny, płynął dwoma łożyskami: proletarjackim 
i burżuazyjnym. Oba kierunki niejednokrotnie 
się wspomagały, lecz organizacyjnie dążyły do 
zachowania swej odrębności, wolnomyślicielski 
bowiem ruch proletarjacki miał podłoże ściśle 
klasowe i ze swej ideologji klasowej czerpał ar
gumenty do walki z religja w szczególności zaś 
z Kościołem. Kierunek burżuazyjny walczył 
z religją w imię autonomji rozumu i sumienia, 
nie uznających obcego sobie autorytetu. Wiara 
w naukę i postęp społeczny, wiara w człowie
ka, poczęły zastępować wiarę w Boga, czyniły 
przeto zbędnemi uznawanie więzi kościelnej lub 
przynależność do jakiejkolwiek organizacji ko
ścielnej. W opinji szerokich warstw Kościół był 
wyłącznie jedną z licznych organizacyj społecz
nych nie różniąc się zasadniczo od jakiegokol
wiek stowarzyszenia. Jednak z Kościołem ofi
cjalnie nie zrywano z powodu rozpowszechnio
nego kwietvzmu duchowego lub w imię trady
cji, nakazującej pewne zdarzenia w życiu oso- 
bistem lub rodzinnem uświęcać przez obchody 
kościelne; ze stosunku do Kościoła ulotniła się 
więc właściwa na pierwiastku religijnym opar
ta treść, pozostała tylko bezwartościowa for
ma.

W celu zapobieżenia masowej ucieczce swych 
wyznawców Kościół szukał oparcia w pewnych 
tworach kultury społecznej lub duchowej. Łą
czył się z państwem, o ile nie oddawał się na 
jego usługi, dzięki czemu korzystał z jego prze
możnej opieki, zespalał się blisko z narodowo
ścią, usiłując być jej duchowem podłożem, łączył 
się z pewną warstwą społeczną, wznosząc jej 
ideologję do wyżyn prawd absolutnych. Nie wol
no z drugiej strony przemilczeć, że Kościół 
często i z powodzeniem zabiegał o niesienie ul
gi i pomocy tym rzeszom, które w twardej szko
le życia przechodziły liczne cierpienia.

O ile oddanie się na usługi obcym mu tenden
cjom zyskiwało Kościołowi opiekę możnych pro
tektorów a jednocześnie u innych budziło nie
chęć lub nawet nienawiść, o tyle praca charyta
tywna, płynąca z czystych pobudek miłości bliź
niego, przezwyciężała obojętność i podbijała 
serca.

Jednak nie państwu lub narodowości, nie pra
cy charytatywnej lub usiłowaniom organizacyj
nym ma Kościół do zawdzięczenia, że w ciężkim 
okresie obojętności lub niechęci ostał się i prze
trwał,lecz jedynie czynnikowi religijnemu, będą
cemu racją bytu Kościoła. Wprawdzie proletar
iat odwrócił się od religji i Kościoła, burżuazja 
i t. zw. warstwa inteligencji dla niego zobojęt
niały, lecz wszędzie, gdzie biło uczucie religijne, 
znajdywano drogę do Kościoła, o ile głosił

Ewangelję, czyste Słowo Boże. W przeciwnym 
razie powiększano szeregi religijnych indywi
dualistów, którzy w imię bezpośredniości i czy
stości swych doznań religijnych zrywali więź 
z wszelką organizacją religijną.

Smętnym pesymizmem tchną przeto słowa, 
wypowiedziane przez prof. Jelkego w nowo
rocznym ^numerze czasopisma ,,Neue Kirchliche 
Zeitschrift“ str. 20 wprawdzie 1929 roku. które 
z równą słusznością mogą być odniesione do 
okresu przedwojennego: ,,W każdym razie znie
wolony jestem wyznać, że jestem mocno 
wdzięczny ludziom, którzy nauczyli mnie uoa- 
trywać niedolę Kościoła w tern, że on — Ko
ściół — nie posiada więcej mocy spełnić żądania 
Ewangelji, że nie jest brany poważnie, że stale 
jest w niebezpieczeństwie nie brać poważnie 
nawet siebie samego i swego zwiastowania, że 
nie jest chociażby wskazaniem na prawdę“. 
W sądzie tym odbija się krytyka nietyle wrogów 
Kościoła ile raczej jego serdecznych przyjaciół, 
nie szczędzących c'eTnych barw przy odmalo
waniu jego położenia, aby go pobudzić do zasta
nowienia się nad swym stanem i zmusić do szu
kania dróg naprawy.

Naturalnie położenie nie było jednakowe we 
wszystkich Kościołach i we wszystkich krajach, 
jednak pomimo daleko idących różnic iśtniały 
pewne wspólne, cechy powyżej naszkicowane.

6. Teologia w okresie przedwojennym.
Jakże wobec tego położenia, takich tendencyj 

zachowała się teologja ewangelicka, będąca wy
kładnikiem życia religijnego i duchowego? Czy 
w walce sobie narzuconej okazała się czynni
kiem religijnie twórczym? Za przewodników ku 
nowej religji Pflüger uważa Maeterlincka, Ibse
na i Nietschego, o teologach zaś wyraża się 
w sposób następujący: ,,Naturalnie i wybitni 
teologowie jak Overbeck, Wernle, Bousset, 
Wrede wykonują pracę pomocniczą, lecz mniej 
w twórczem budowaniu ile raczej w krytycznem 
rozsadzaniu chrześcijaństwa biblijnego i obec
nego“ . (Religion der Moderne str. 6). Jedno
stronny ten sąd nie byłby możliwy, gdyby istot
nie teologja ewangelicka nie ugięła się przed 
duchem czasu, ratując w oczach współczesnego 
pokolenia swą naukowość. Dla przykładu warto 
przytoczyć dzieje komentowania Nowego Testa
mentu w ciągu ostatnich 50 lat. Po różnych pró
bach zapanowała metoda t. zw. religijno-histo- 
ryczna, w istocie metoda porównawcza. Opiera 
się ona na wynikach badań, dokonanych meto
dą filologiczną, literacką, historyczną i porów
nawczą.

Komentując Nowy Testament, z całą ścisło
ścią i dokładnością doszła w swych wynikach 
wreszcie do tego, że nietylko słowa Chrystusa 
lecz nawet Jego osoba stawały się coraz więcej 
problematyczne, aż wreszcie Drews postawił 
kropkę nad i, oświadczając, że Jezus wogóle nie 
istniał. Historyzm i psychologizm podkopały, 
rację bytu teologji, a jej wyniki nasunęły pytanie,
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czy nie jest ona w swej uległości dla ducha 
19 stulecia raczej przeszkodą dla religji chrześci
jańskiej niż jej naukowem sumieniem. Ze smut
kiem ale nie bez słuszności oświadcza przeto 
pod jej adresem Walter Strick: ,,Gdyby Chry
stus ponownie przyszedł na świat, nie zostałby 
ani ukrzyżowany ani znieważony, zabiliby Go, 
podziwiając Go teoretycznie i tłumacząc psy
chologicznie“. Dioskuren. Tom I, str. 27.

Historyzm w postaci metody religijno-histo- 
rycznej opanował nietylko tę dziedzinę teologji, 
która nadawała się ze swej istoty do stosowania 
takiej metody badania, a więc teologję historycz
ną; dążenia były skierowane ku temu, aby całą 
teologję podporządkować swej władzy. Ponie
waż teologja systematyczna nie uległa wpływom 
historyzmu w tym stopniu, jak tego życzyli so
bie jego przedstawiciele, więc starano się ją usu
nąć poza nawias pracy teologicznej, zarzucając 
jej brak naukowości lub z drugiej strony zbęd
ność dla indywidualnego życia religijnego. Nie 
chciano widzieć rezultatu, do którego musi z ko
nieczności doprowadzić stosowanie jednostron
nej metody, dopiero po niewczasie przekonano 
się, że wyniki jej były zarówno dla religji chrze
ścijańskiej jak i dla teologji zabójcze. Trafnie 
określił to Liebert w słowach: ,,pod kątem wi
dzenia swego sensu i swych wyników historyzm 
znajduje ujście w fikcjonalizmie“ , dobił więc do 
pczycji Feuerbachowskiego iluzjonizmu.

Jednak wpływ ducha czasu sięgnął głębiej, 
docierając nieomal do samego serca religji Chry
stusowej i sedna teologji ewangelickiej. Pod 
wpływem Schleiermachera, głoszącego w arty
kule 15 swej Glaubenslehre: christliche Glau
benssätze sind Auffassungen der christlich from
men gemütszustände ni der Rede dargestellt, 
teologja, w szczególności dogmatyka, subjekty- 
wizowała się coraz silniej zarówno na prawicy 
Erlangeńskiej jak na lewicy liberalnej; potężny 
prąd psychologizmu zmiękczył w dodatku pod
stawy duchowe pozycji zajętej przez Schleier
machera, i stała się teologja ewangelicka wier- 
nem odbiciem wszechwładnie panującego

imanentyzmu; w jego obrębie zamknęło się 
całe życie duchowe wieku ubiegłego, kultura 
zaś stała się hasłem czasu. Religja i teolo
gja winny były wykazać się przed tym sędzią 
ze swych zdolności twórczych i od niego 
otrzymać prawo istnienia. W obrębie ducha 
ludzkiego, w ramach kultury została zam
knięta religja, chrześcijaństwo, teologja. Niektó
rzy teologowie protestanccy jasno widzieli do
konany w ciągu 19 wieku przez teologję zwrot, 
oddali się na usługi jego, odgradzając siebie od 
dawnego protestantyzmu nazwą nowy pro
testantyzm (Troeltsch). ; W gruncie rzeczy ten 
nowy protestantyzm jest tylko luźno związany 
ze swym poprzednikiem, a raczej winien w celu 
uniknięcia nieporozumień zwać się protestan
tyzm kultury. Przejąwszy się obcemi sobie zasa
dami protestantyzm i teologja protestancka 
dzieliły los swej macierzy duchowości 19 stu
lecia i wiernie ocenia sytuację Schumann w swej 
ostatniej publikacji: ,,wynikiem próby zrozu
mienia i ukształtowania życia na podstawach 
nowoczesnych jest nierealność, beztreściwość, 
bezsensowność dzięki nieuniknionemu relaty
wizmowi. W nierealności, beztreściwości i rela
tywizmie ujawnia się rozkład życia nowocze
snego“ . — Der. Gottesgedanke — str. 368.

Nie wolno pocieszaś się myślą, że koncepcje 
teologów naukowców, snute w nielicznym gro
nie słuchaczów uniwersyteckich nie wpływają 
na życie. Istotnie między uniwersytecką teologją 
ewangelicką a między życiem kościelnem po
wstał rozdźwięk, który ujawnił się w dziwnem 
napozór zjawisku. Powstaje teologja zborów, 
odżegnywująca się od teologji uniwersyteckiej, 
niepomna na doświadczenia historji, wykazujące 
bezowocność a nawet szkodliwość takich poczy
nań. Wprawdzie Kościół odgradza się w ten spo
sób od szkodliwych powiewów czasu, lecz za
sklepia się powoli w swych ramach aż twórcze 
życie poczyna stopniowo zamierać. Z drugiej 
strony przeciwieństwa między teologją a Ko
ściołem świadczą o chorobie, która toczy oba 
organizmy.

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

T E O L O G J A  P O L I T Y C Z N A .
W roku 1764 ks. Szymon Majchrowicz S. J. 

wydał we Lwowie dziełko ,,Trwałość szczęśli
wa królestw albo ich smutny upadek, wolnym 
narodom przed oczy stawiony“ . Historjozofja 
tego poczciwego jezuity jest prosta: gdzie się 
budzi krytycyzm badawczy, tam złota wolność 
słabieje. Wywodzi on między innemi: ,,Jak 
prędko w Szwedach zaczęła słabieć starożytna 
pobożność, rozmnażać się nieprawość, tegoż 
zaraz czasu zaczęła słabieć wolność. Bo naj- 
pierwej pokój w złotej wolności i wielkości 
dóbr, a z nich dostatek dochodów przesilać się

zaczęły w swawolę, psować pańskie sumienia, 
łamać pierwej kościelne, a potem i boskie pra
wa, stąd nastąpiły łakomstwa, niezgody, pogar
da zwierzchności, potem wiary, nakoniec i Bo
ga“. Jednem słowem: Reformacja, która, jak 
to dzisiaj w perspektywie dziejowej widzimy, 
stworzyła podwaliny świetnej cywilizacji no
woczesnej i dała wspaniałą kulturę Skan- 
dynawji, wydawała się jezuicie Majdrowi- 
czowi upadkiem pobożności, oderwaniem się 
od kościoła i Boga i przyczyną utraty złote; 
wolności.
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Tak samo zdaniem tego jezuity Było z Czecha
mi. Rządy czeskie były'szczęśliwe i wolne, do
póki nie zrodziła się herezja Jana Hussa. Wte
dy- źle się działo i ludzie podnosili śmiało gło
wy, żądając wolności dla wszystkich. ,,Dlatego 
zażył Bóg sprawiedliwej ręki, upokorzył wynio
słych, cały naród poddał w posłuszeństwo ob
cych. Bo gdy do tej śmiałości przyszli, zarażeni 
błędami, że święte obrazy kruszyć, palić i wy
rzucać zaczęli, kościoły pustoszyć i walić, ujął 
się za świętą wiarą Zygmunt, świątobliwy ce
sarz, około roku tysiącznego czterechsetnego 
osiemnastego, Jana Hussa, głowę kacerstwa 
i towarzysza jego, Hieronima praskiego żywo 
spalić kazał, a przełamawszy swawolę zepsute
go ludu, wolność im tak szkodliwą osłabił, od
dając królestwo czeskie z córką swą Albertowi 
Austrjackiemu“. Ale kacerstwo nie znikło. 
,,... Husytowie znowuż podnieśli głowę: zgro
madzili z całego królestwa mnóstwo wielkie lu
dzi zepsutych, Bogu, wierze i cesarzowi, od
ważnemu obrońcy wiary, Ferdynandowi Wtó- 
remu, wypowiedzieli wojnę, w której drugiego 
roku na placu i z wolnością trupem polegli, 
a królestwo czeskie jako orężem otrzymane 
w dziedzictwo poszło, aby przynajmniej pod 
cudzym nad sobą rządem nauczyło się docho
wać wiary Bogu i w pokorze wiernie służyć 
Najwyższemu Panu: czego czynić nie chciało 
w złotej starożytnej wolności“ .
‘ Tyle jezuita. Poplątał sobie przyczyny i skut
ki, pomieszał daty i to co nastąpiło w Czechach 
po śmierci Hussa, uczynił tej śmierci przyczy
ną. Oddaleni od niego o sto sześćdziesiąt lat za
ledwie, widzieliśmy wiele rzeczy, których ks. 
Majchrowicz widzieć nie mógł i widzieć nie 
chciał. Fakty naginał do swoich jezuickich teo- 
ryj i na kilka lat przed pierwszym rozbiorem 
Polksi, nie umiał pomyśleć, że prawowierność 
też nie zdoła zabezpieczyć złotej polskiej wol
ności. Dzisiaj dzieci szkolne wiedzą, co się sta
ło z dziedzictwem ,,bogobojnych“ Zygmuntów 
i Ferdynandów Wtórych, a poważni publicyści 
katoliccy, jak Szczepanowski i Dzieduszycki, 
piszą śmiało, że cała cywilizacja przeniosła się 
do protestantów. Dość wziąć do ręki katolicką 
,,Schönere Zukunft“ , aby się dowiedzieć, jak 
ściśle wiąże się protestantyzm z cywilizacją 
współczesną. Organ akcji katolickiej podaje np., 
że najmniej analfabetów jest w Finlandji, krajü 
prawie całkowicie luterskim (1%), dalej idzie 
protestancka Australja (4,3%), protestanckie 
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (6%), 
heretycka Czechosłowacja (7%), Belgja (8,3%), 
Francja i Kanada po 9,?%.

To są kraje ewangelickie, półewangelickie lub 
heretyckie, jak Czechosłowacja i Francja. Jak 
że przedstawia się sprawa w krajach czysto ka
tolickich? W Guatemali mamy 86,8% analfabe
tów, w Portugalji 67,7 %, w Hiszpanji śród ko
biet jest 53,9% analfabetek, śród mężczyzn 
39,8%, we Włoszech jeszcze w roku 1871, czy
li w końcu panowania papieża nad Rzymem,

analfabetów było 69%, w roku 1921 naliczo
no ich tam jeszcze 28%. Tak samo ma się 
rzecz z przemysłem, oświatą, organizacjami 
społecznemu Nauka, technika, odkrycia, wyna
lazki to dzieło narodów protestanckich, nie li
czących się z indeksami rzymskiemi. O tern 
wiedzieć musi każdy człowiek światły i na to 
zamykać oczu nie wolno. Zamyka je wszakże 
bigoterja polityczna stronnictwa, które żyło 
zawsze cudzemi myślami i ogrzewało swoją pie
czeń przy ogniu, ktćry akurat płonął.

Pod koniec roku zeszłego p. Roman Dmowski 
wydrukował w ,,Gazecie Warszawskiej“ cykl 
artykułów na temat ,Niemcy a my“ i w jednym 
z odcinków zabrał się specjalnie do protestan
tyzmu pod nagłówkiem ,,Upadek dyscypliny 
protestanckiej“ . Niegdyś na Zjeździe katolickim 
w Poznaniu p. Dmowski wzywał do całkowite
go wymiecenia z Polski naleciałości protestanc
kich. Dzisiaj ten radykalizm wojowniczy zła
godniał nieco, i co więcej, p. Dmowski przyzna
je protestantyzmowi pewne wartości. Pisze on 
m. in.:

,,Protestancka dyscyplina moralna wzięła 
człowieka w ściślejsze i surowsze karby, niż dy
scyplina katolicka, nauczyła go o wiele lepiej 
panować nad sobą i swemi słabościami, a tern 
samem konsekwentniej zmierzać do celu, który 
sobie postawił, zrobiła go o wiele zdolniejszym 
do organizowania się i karniejszym w szeregach 
organizacji, wreszcie nauczyła go porządku i lo
giki w praktycznem życiu... Tej dyscyplinie mo
ralnej i tym pojęciom religijnym narody pro
testanckie zawdzięczały, że tak znakomicie wy
zyskały sprzyjające położenie geograficzne i wa
runki przyrodzone swych krajów i zrobiły 
w ciągu paru wieków tak wielką karjerę, za
równo gospodarczą, jak polityczną. Wysunęły 
się one stopniowo na czoło naszej cywilizacji, 
wyciskając na niej coraz silniej swę piętno, 
przedewszystkiem zwracając umysły ludzkie 
w kierunku praktycznym, czyniąc ducha ludz
kiego coraz bardziej utylitarnym itd.“ .

Pan Dmowski nie troszczył się nigdy o rze
czywistość i o to, co człowiek nazywa prawdzi
wością wewnętrzną i dlatego tak łatwo było mu 
zmieniać stanowiska zależnie od konjunktury. 
W Dumie rosyjskiej był liberałem i antyklery
kałem, w roku 1914 potępiał wykorzystywanie 
kleru dla celów politycznych i potępiał za to 
stańczyków krakowskich (Patrz ,,Upadek myśli 
konserwatywnej w Polsce“ , str. 20). W przeszło
ści politycznej miewał on nawet bardzo ostre 
akcenty antykościelne i zarzucał kościołowi, że 
polityką swoją wypacza i osłabia dążenia naro
dowe.

Ale rychło spostrzegł, że liberalizm rosyjski, 
antyklerykalizm, postęp, demokracja, to są 
sprawy odgórne, dyskusje między wyższemi 
warstwami społeczeństwa, a przynajmniej mię
dzy wykształconymi politykami, zaś u dołu jako 
szeroki fundament leży masa, nad którą panuje 
kler. Kto chce dotrzeć do tej masy i zdobyć jej

6



ROK VINr 1 J E D N O T A

głosy, musi mieć kler po swej stronie. I tu za
czyna się coś, co możnaby nazwać teologją po
lityczną, a jeszcze lepiej polityczną bigoterją. 
Pan Dmowski był eklektykiem politycznym 
i pozostał nim, a jego eklektycyzmowi politycz
nemu odpowiada eklektycyzm umysłowy. Moż
naby cytatami ze Szczepanowskiego, Dziedu- 
szyckiego, Bataulta, F. W. Foerstera krok za 
krokiem wykazywać wpływ lektury na wrażli
wy i chwytliwy umysł p. Dmowskiego.

Gdy w broszurze śmiesznego i niepoważnego 
antysemity francuskiego, Bataulta, znalazł pocz
ciwe twierdzenie, że ewangelicy odwrócili się 
od Nowego Testamentu ku Testamentowi Sta
remu i że korzystają z niego niby z podręcznika 
do robienia pieniędzy, podobało się mu to tak 
bardzo, że od szeregu lat powtarza to przy każ
dej nadarzonej sposobności na zjazdach, w bro
szurach, w artykulikach politycznych. Gdy mu 
zwracają uwagę na niezaprzeczalnie cenne war
tości duszy protestanckiej, powtarza za Foerste" 
rem, że w duszy tej jeszcze żyją i działają nało
gi katolickie i dopiero gdy katolicyzm rozwieje 
się w nich zupełnie, pokaże się w całej pełni co 
to jest protestantyzm. Nie troszczy się też p. 
Dmowski o geografję, gdy mówi, że protestanci 
zrobili karjerę gospodarczą i polityczną dzięki 
zręcznie wyzyskanej sytuacji geograficznej. Mię
dzy Skandynawją a Hiszpanją istnieją olbrzymie 
różnice i wszystkie trzeba zaliczyć na korzyść 
Hiszpanji. Ciepło, żyzny kraj, olbrzymie drogi 
morskie. Skandynawja jest zimna, skalista, po
nura. A człowiek tu i tam? Walka z przyrodą 
z jednej strony, walka z bykami z drugiej. Fin- 
landja to puszcza, jeziora i skały, ale prote
stancki Finlandczyk jest zamożny, uczciwy, pra
cowity. Hiszpan zaś jest leniwy, ociężały, ubogi 
i ciemny.

Kaptując benewolencję kleru p. Dmowski 
powtarza wkółko jedno i to samo, że się prote
stantyzm rozkłada, że upada. Upadek ten „wy
raził się przedewszystkiem w zaniku nauki re
ligijnej na fakultetach teologicznych i w upadku 
wiary wśród samych duchownych. Ilość pasto
rów ateuszów we wszystkich wyznaniach prote
stanckich jest dziś wprost olbrzymia. Podobno 
w Wittenberdze, tam, gdzie Luter w r. 1517 na 
kościele swych 95 tez przybił, niema dziś ani 
jednego pastora, któryby wierzył w Boga“ . Pan 
Dmowski załamuje w tern miejscu ręce z oburze
nia i nie chce nic wiedzieć o ateistycznym kato
licyzmie Maurrasa i Daudeta, o faszyzmie 
i o modernistach katolickich* Właśnie gdy pisał 
swoje tylekroć już powtarzane komunały, świat 
interesował się żywo sprawą katolickiego księ
dza Turmela, profesora seminarjum i kapłana, 
który w ciągu dziesiątków lat sprawował obo
wiązki kapłańskie, a jednocześnie pod różnemi 
pseudonimami pisywał książki już nietylko li- 
beralistyczne, ale wyraźnie ateistyczne, wymie
rzone przeciwko papiestwu i kościołowi rzym
skiemu, o którym umiał jak mało kto powiedzieć

wiele interesującego i swoistego. Rojalistyczni 
katolicy francuscy chcą papieża jako cezara 
i kolegjum kardynalskie jako dalszy ciąg sena
tu rzymskiego, ale nie chcą słyszeć o Jezusie, 
apostołach i Biblji, bo to Żydzi i sprawy żydow
skie. Katolicko-ateistyczna „Action Franęaise“ 
nieraz inspirowała publicystów narodowo-de- 
mokratycznych a filar „Gazety Warszawskiej“ , 
p. Adolf Nowaczyński, zachwyca się Daudetem 
przy każdej sposobności. Gdy dziwiono się, że 
ks. Turmel straciwszy wiarę pozostał jednak 
w kościele i spełniał obowiązki kapłańskie, wy* 
szło na jaw, że wielu modernistów wbrew przy
siędze pozostało w kościele, aby od wewnątrz 
podkopywać dogmatyzm rzymski. Mussolini za
warł z Watykanem konkordat, ale powiedział
0 chrześcijaństwie, że ostało się ono tylko dzię
ki Rzymowi, bo w Palestynie byłoby pozostało 
nieznaną sektą żydowską. Jednocześnie pod
ręcznik religji każe pisać nie księdzu rzymskie
mu, ale liberalnej pisarce włoskiej, Grazii De 
ledda, a partję katolickich popolarów porozpę- 
dzał na cztery wiatry, zamykając jednocześnie 
pisma klerykalne. Dodajmy do tego jeszcze 
fakt ciekawy, że faszystowskie pisma włoskie 
nie drukują żadnych enuncjacyj papieskich, 
a będziemy mieli obrazek, pod którym pan 
Dmowski napewno napisałby: Upadek i roz
kład — gdyby chodziło o świat protestancki.

Pochwały dla wychowawczych wartości pro
testantyzmu są panu Dmowskiemu tylko od
skocznią przy pognębianiu protestantyzmu gwoli 
kaptowania sobie benewolencji kleru. „Stwier
dzić trzeba, że kościół rzymski, ze swą nieubła
ganą dyscypliną w rzeczach wiary, a natomiast 
z pobłażliwością dla mniejszych ułomności ludz
kich, przy próbie czasu, okazał się bez porów
nania pewniejszym wychowawcą moralnym lu
dów“. Inkwizycja nie zdała się na nic, stos Gior- 
dana Bruna przemienił się w jeden z najwspa
nialszych pomników ludzkości, więzienie Gali
leusza stało się szkołą świata, a dekret św. Ko
legjum, które potępiło Galileusza, stał się świa
dectwem ubóstwa. Co zaś do pobłażliwości ko
ścioła w sprawach „mniejszych ułomności ludz
kich“, jak je pan Dmowski nazywa, znamy je 
wszyscy i wiemy co o nich sądzić. Kościół pier
wotny nie godził się z niemi, papież Kallikst 
zrobił wyłom fatalny dla dziejów moralności 
społeczeństwa chrześcijańskiego, Galileusz był 
„większem złem“, powszechne zdziczenie mo
ralne wieków średnich — mniejszem. Tako rze
cze p, Dmowski i jego prekursor, ks. Szymon 
Majchrowicz S. J., którego przytoczyliśmy jedy
nie dlatego, aby każdy widział, że dla pewnego 
typu umysłowości niema rozwoju, logiki i hi
storii, ale jest nigdy niesyte pragnienie; „rządu 
dusz“. Pragnienie daremne. Teologją i bigoterją 
polityczna mogą budzić tylko wesołość. Znamy 
jej genezę duchową i znamy jej źródła politycz- 
ne i literackie. I jedną i drugie jest niepoważne
1 przestarzałe.
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K a z i m i e r z  K o s i ń s k i .

J A N  KOCHANOWSKI .
(Dalszy ciąg).

IV.

Poglądy swoje polityczne wyraził Kochanow
ski w tym czasie w Zgodzie i Satyrze. Geneza 
obydwóch utworów tkwi w sejmach egzekucyj
nych 1562—4 roku. Panowanie Zygmunta Augus
ta niemal całkowicie wypełniło dążenie do na
prawy Rzeczypospolitej. Zrazu obejmowało ono 
szereg zagadnień nieustosunkowanych do sie
bie, z czasem atoli ruch się skrystalizował i ob
jął sobą rewindykację dóbr królewskich, rozda
nych po r. 1504 oraz naprawę państwa w kie
runku pogłębienia demokracji szlacheckiej con
tra możnowładcom duchownym i świeckim. Jed
nocześnie miała miejsce w Polsce Reformacja, 
której brak było wszakże podstaw dogmatycz
nych, a podłoże jej prawno-ekonomiczne wpły
nęło także na pogłębienie programu egzeku- 
cjonistów. Już na sejmie 1550 r. sprawa egzeku
cji zespoliła się najściślej z jurysdykcją biskupią 
i wywołała burzę przeciw duchowieństwu, po
zornie spowodowaną przez zapowiedziane mał
żeństwo księdza Stanisława Orzechowskiego; 
w dwa lata potem sądownictwo duchowne 
w Polsce zostało już de facto zawieszone. Na 
dalszych sejmach egzekucyjnych z lat 1553-4-5 
domagano się przywrócenia wagi statutom 
i przywilejom szlacheckim oraz dokonania unji 
Polski z Litwą i Prusami, co miało na celu zdo
bycie dla szlachty nowych przestrzeni do eks
pansji, domagano się również ostatecznego znie
sienia jurysdykcji kościelnej i wolności wyzna
nia w Polsce, a także Kościoła Narodowego 
z królem na czele. Król istotnie na sejmie war
szawskim 1556—7 roku sądownictwo duchowne 
nadal zawiesza. Do namiętności religijnych Izby 
odwoływał się wtedy o poparcie (na sejmie 
1558—9 r.) nawet Jakób Uchański, niezatwier- 
dzony wbrew królowi przez Rzym na biskup
stwie kujawskiem. Wtedy pojawiły się wnioski, 
aby usunąć z senatu biskupów, jako obowiąza
nych więcej Rzymowi niż Polsce, uchylano 
też w dalszym ciągu jurysdykcję biskupią, do
magano się nadto zrównania duchowieństwa 
w ponoszeniu ciężarów dla państwa. Wtedy od
żyła myśl Ostroroga o uporządkowaniu stosun
ku Kościoła do państwa z przewagą władzy 
świeckiej. Chciano też uporządkować sprawę 
przyszłej elekcji króla, który tymczasem potrze
bował podatków. W celu zdobycia dla nich źró
dła domagano się zwrotu posiadanych kró- 
lewszczyzn i posłowie sami się ich zrzekli, aby 
dać początek egzekucji. Wszystko razem stano
wiło splot zawiły spraw aż do zupełnego roz
darcia umysłów. I oto w takich warunkach na
stąpiły dwa najważniejsze sejmy egzekucyjne

1563—4 r. Na pierwszym z nich, piotrkowskim, 
król wyraźnie stanął po stronie egzekucjonistów 
szlacheckich i podkanclerzy Filip Padniewski 
w propozycji od tronu egzekucję był zapowie
dział. Na sejmie tym rewindykowano znaczną 
część dóbr koronnych, z których dochodu zrzekł 
się król całkowicie na rzecz państwa po długich 
i mozolnych targach Izby poselskiej z Senatem. 
Na tym samym sejmie utrąconą została osta
tecznie jurysdykcja biskupia, której zapamięta
le bronił obecnie ten sam Jakób Uchański, obec
nie już Prymas Rzeczypospolitej. Na drugim 
z tych sejmów, warszawskim, główną uwagę za
jęła sprawa unji, która i tym razem załatwioną 
nie była dzięki opozycji Litwinów. W dalszym 
też ciągu załatwiano rewindykacje dóbr. Na 
obydwóch zaś sejmach zajaśniała promiennie 
postać Zygmunta Augusta.

W tych właśnie czasach, między jednym sej
mem a drugim, wchodził Kochanowski w ściślej
sze stosunki z dworem. Ze względu na Kocha
nowskiego dwa tu są momenty ważne: propozy
cja sejmowa Filipa Padniewskiego z dnia 30 li
stopada 1562 roku i takież przemówienie od 
tronu Piotra Myszkowskiego dnia 22 listopada 
1563 roku. Pierwszy w swojej propozycji, będą
cej odpowiedzią na powitanie posłów do króla, 
oznajmił, że z tego witania okazała się ich wia
ra stateczna przeciw królowi i Rzeczypospoli
tej, a nawet napominanie króla, aby ten nie 
omieszkał przystąpić do egzekucji, tłomaczył 
Padniewski troską poselską o dobro państwa 
i oświadczał, że wdzięcznie było przez króla 
przyjęte, który ,,zawżdy to rozumiał, że jest 
naorzód powinien Koronie“ i tylko ważne spra
wy państwowe trzymały go przez czas dłuższy 
na Litwie, której i teraz z wielkiem niebezpie
czeństwem odjechał, by sejm ten złożyć, w tym 
celu ,,aby dobry rząd i sprawę Korony tej po
stanowił, a naprzód aby prawom i wolnościom 
koronnym wszechstanów egzekucją uczynił“ . 
W tym celu rozkazał król, aby wszyscy stawili 
się z listy i przywilejami, któreby jedno kto miał 
ku szkodzie Rzeczypospolitej. Obiecywał też 
król przez usta podkanclerzego poruszyć spra
wę incompatibiljów, dożywoci, ceł i myt, trzy
manych bezprawnie. Wyliczał też mówca inne 
potrzeby koronne ,,tym obligiem i sposobem, 
jako i na powiatowych sejmiech opowiadano“ , 
a zwłaszcza około sądów i obrony.

Nazajutrz, dnia 1 grudnia 1563 roku, zabrał 
był ksiądz Padniewski głos poraź wtóry i po
wiedział, tym razem od siebie, że bez miłości 
zobopólnej nie może być egzekucji ,,tak, jakoby 
każdy stan i każda osoba przy swem prawie 
ostała“ , nadto dowodził, że król ma sądzić, co
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może być osądzono, o obronie zaś łatwa będzie 
mowa ,,kiedy będzie zgoda“ .

Tu kończy się Padniewski a zaczyna Kocha
nowski ze swoim poematem Zgoda, w którym 
uderzył w ton wyraźnego pesymizmu, nie on 
jeden zresztą na tym sejmie. Pesymizmem szer
mowali natenczas wszyscy, zarówno egzekucjo- 
niści, jak i zwolennicy starego ładu, wszyscy 
straszyli i wszyscy napominali. Syutację przed
stawiono, jako beznadziejną, a potem dawano 
rady jedynie skuteczne, jedynie zbawienne. 
W tym samym czasie nowy dworzanin Zygmun
ta Augusta, Jan Dymitr Solikowski przedstawiał 
również w czarnych kolorach sytuację państwa 
w alegorji łacińskiej p. t. Facies perturbatae et 
afflictae Reipublicae Polonae, wtedy również 
Stanisław Orzechowski uderzał w ton pesymiz
mu i przepowiadał zgubę Polski w swoich Djalo- 
gach około egzekucjej Korony Polskiej i w Quin- 
cunxie, pełno też było zgrzytów i przeczuć naj
gorszych w przemówieniach poselskich, a nawet 
i król sam nie pozostawał dłużny i odpowiadał, 
on, czy w jego imieniu podkanclerzy, taką samą 
krytyką państwa i narodu, Truli się wszyscy 
smutkiem, poili łzami, karmili bólem, a nie 
umieli wyjść z bierności, aby dokonać pożąda
nych zmian ustrojowych. Jedni grozili i napo
minali wprost, inni personifikowali wady naro
du i tym kazali działać i mówić, jak w dramacie 
na scenie (Facies). Kochanowski mówi od siebie 
sam, a jednocześnie personifikuje pojęcia. I tak 
Zgoda zjawia się u niego osobiście pośrodku sej
mujących i mówi z goryczą, jak kaznodzieja 
w kościele. Staje tu Kochanowski poraź pierw
szy w szeregu napominaczy ojczyzny, których 
długi szereg w wieku XVI zamyka Skarga. Zgo
da atoli narzeka tutaj w duchu conajmniej kle- 
rykalnym. Jakoż w tern miejscu należy podkre
ślić ważny moment z życia Kochanowskiego, że 
poeta wahał się natenczas, czy nie zostać księ
dzem. W Zgodzie przemawia już jakby z ich 
obozu, choć wiedział, że nie mógł przez to liczyć 
na popularność szlachty. W tym okresie również 
zanjduje się Kochanowski pod wyraźnym wpły
wem Orzechowskiego, o czem świadczy przede- 
wszystkiem to, że narzeka w Zgodzie na Refor
mację,w tern przekonaniu, że skłócenie religijne 
prowadzi za sobą rozbicie w państwie. W skut
ku Reformacji milczą prawa i sądy, a przez to 
Rzeczypospolitej grozi upadek, który przewidy
wali natenczas wszyscy w niewierze we własne 
siły. Stwierdza tu poeta równie upadek moral
ny duchowieństwa, które wdało się ,,w rozkoszy 
nieprzystojne i próżne biesiady“ , wiary zaś jęli 
się świeccy, których wysyła poeta na Sobór 
trydencki, sam zaś wyraża przekonanie, że Ko
ściół ostoi się na opoce przeciwko herezjom. 
Broni też Kochanowski stanu posiadania kleru, 
twierdząc, że jego bogactwa pochodzą z nadania 
przodków, i że z tych bogactw stan duchowny 
świadczy również i Rzeczypospolitej, dowodzi, 
że tylko zazdrość jest źródłem niechęci wzglę
dem duchowieństwa. Wkracza to już w zakres

krytyki społeczeństwa, któremu zarzuca poeta 
niezgodę, egoizm i prywatę:

Wszyscyście odstąpili od swego urzędu,
Więc też, gdzie się obrócisz, wszędy pełno błędu.

Pozatem stwierdza poeta zmaterializowanie 
ogółu, mówiąc, że ludzie

...do gospodarstwa wszytkę myśl skłonili,
A w pieniądzach nawyższe dobro położyli,

skutkiem czego grozi Polsce niebezpieczeństwo 
zewnętrzne przy nieopatrzeniu granic. Na tę 
porządną niedbałość naszą również powszechnie 
zwracano wtedy uwagę, grożąc i z tej strony 
upadkiem Polski. Ciekawem iest wszakże to, że 
wniosek, jaki wyprowadza Kochanowski z całej 
swojej perory, zgodny jest z tern, co mówił An
drzej Frycz Modrzewski w zakończeniu księgi 
pierwszej, O obyczajach, w traktacie, O napra
wie Rzeczypospolitej, aby się w cudze urzędy 
nie wdawać, a swoich jeno patrzeć i nie zanied
bywać rycerskiego rzemiosła.

Jak widzimy, znalazła się tutaj pod koniec ra
da, znalazła się droga wyjścia z ostępów, zda
wałoby się, beznadziejnego pesymizmu. Nie róż
ni się więc Kochanowski od innych pesymistów 
tego czasu, którzy od beznadziei przechodzili do 
otuchy, pamiętajmy tylko o jednem, że może ten 
poemat nie wynikał z duszy poety bezpośred
nio, że był spełnieniem obowiązku dworskiego, 
że powstał w związku z propozycją sejmową 
Padniewskiego, tak samo, jak drugi poemat tkwi 
swoją genezą w propozycji sejmowej Piotra 
Myszkowskiego. Drugi ze wspomnianych sej
mów egzekucyjnych rozpoczął się, jak wiemy 
z djarjusza, witaniem Króla od posłów ziemskich 
22 listopada 1563 roku. Wtedy też, pierwszego 
dnia obrad, wygłosił propozycje od tronu Mysz
kowski. Przemówienie samo było bardzo długie 
i obfite w treść, a bezpośredniem jego echem 
w literaturze jest Satyr Kochanowskiego. Mysz-* 
kowski swoją propozycję rozpoczął od pochwa
ły Króla, który doskonale rozumiał niedomaga
nia ustrojowe Polski z potrzebą egzekucji. Zja
wia się tuaj przyrównanie Króla do ojca, a Rze
czypospolitej do chorego, któremu dają lekar
stwa, aby go od śmierci uchronić. Król napomi
na zebranych, aby ci mieli się do ofiary dla pań
stwa i do wyzbycia się egoizmu. Mówił tutaj 
Myszkowski: ,,Gdyż to W. M. wszyscy wiedzieć 
raczycie, iż nietylko pożytki W. M. a majętności 
własne, ale i dobra sława i wszelakie bezpie
czeństwo W. M. na samej całości a utwierdze
niu R. P. zawisło, nad którą ktoby swój własny 
pożytek przekładał, abo sobie jej upadkiem jaki 
żywot, abo jakie dobre mienie obiecywać miał, 
tenby niejedno ojczyźnie swej i W. Mościom 
wszem, krwi a narodowi swemu praw nie był, 
jako zapamiętały parricida ojczyzny swojej, ale 
i sam siebie bardzo oszukał, gdy Rzeczą P. 
wszystko spoinie i stać i upaść musi“ . W ten 
sposób w imieniu Króla uczył Myszkowski po
słów zebranych patrjotyzmu.
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Tymczasem w zabłąkaniu się myśli patrjotycz- 
nej XVI wieku na bezdrożach pesymizmu szu
kano niejednokrotnie oparcia w minionej prze
szłości; nietylko dla pokrzepienia serc, ale i dla 
przykładu, dla przeciwstawienia dawnej cnocie 
przodków współczesnego upadku. Tą drogą po
szedł w swojej propozycji również Myszkowski. 
I oto, co mówił, ustęp, około którego owinęła 
się właściwa treść Satyra: ,.Przodkowie
W. M., którzy nam tę Rzecz Posp. tak do
brze postanowioną zostawili, nigdy ani boga
ctwem ani czem innem, jeno czujnością, dziel
nością, męstwem a gotowością przeciwko każ
demu nieprzyjacielowi u postronnych ludzi sły
nęli. Gospodarstwem się nie bawili, bo je wło
darzom, a kmieciom swym zlecali, prawa nie 
umieli, bo się każdy z nich nie statutem, ale 
swą cnotą sprawował; pisma, języków postron
nych uczyli się wprawdzie niektórzy, ale nie 
dla wykrętów, nie dla skazy dobrych, staropol
skich obyczajów, ale żeby w tern Ojczyznę 
swoję zdobili a sami jej tern godniejsi ku służ
bie byli, ażeby też to światu okazali: iż naród 
polski i urodzeniem i wychowaniem i przyro
dzonym dowcipem i wszelaką zabawą, człowie
kowi szlachetnemu należną, żadnemu narodo
wi przodku nie da. Innemi rzeczami mało się 
bawili, ale prawemu szlachcicowi żadnej przy
stojniejszej zabawy nie najdowali nad rycers- 
skie rzemiosło. I dla tego, abo ustawicznie 
walczyli, abo, jeśli kiedy pokój był, tedy go 
nie na swej woli, nie na biesiadach, nie na zbyt
kach ani na czem innem trawili, jeno na goto
waniu ku drugiej wojnie. I tem Xsiążęta Ruskie, 
tern Wołoskie Wojewody skrócili, tem za pa
mięci już Ojców naszych Krzyżaki harde w Pru- 
siech do gruntu starli i zniszczyli... Teraz, kie
dyśmy z pola zjachali, a miasto drzewa i tar
cze, pługóweśmy się i czego innego jęli, wpraw
dzie więcej złota, więcej półmisków, więcej 
majętności ma każdy z nas na swą stronę, ale 
R. P. mało nie do gruntu zginęła. Granice otwo
rem stoją; ku potrzebie nietylko o Hetmana, 
nietylko o Rotmistrza, albo o Towarzysza, ale 
i statecznego pacholika trudno". Wskazywał 
też Myszkowski dalej na zepsucie i zniewie- 
ściałość młodzieży w Polsce, mówił o ucisku 
społecznym kmieciów i mieszczan, o bezkar
ności powszechnej, w której skutku „nieprzy
jaciel na nas serce bierze, lekee nas sobie wa
ży, a za nikczemne ludzi ma, a my przedsię 
leżymy, przedsię się nie czujemy".

Możnaby tu postawić hypotezę, że w skutku 
tej propozycji sejmowej Myszkowskiego zro
dził się nietylko Satyr, ale i dwie pieśni, które 
weszły potem do Odprawy Posłów greckich 
t. j. narzekanie na zepsucie młodzieży w chó
rze: By rozum był przy młodości i przemówie
nie Ulissesa: 0  nierządne Królestwo i zginienia 
bliskie, w których mamy ten sam pesymizm 
Myszkowskiego, a nawet dobór jego wyrazów.

W dalszym ciągu swojej propozycji wykazy
wał Myszkowski, jakie to niebezpieczeństwa

zewnętrzne groziły Polsce ze wszystkich stron 
przez zaniedbanie obrony i skutkiem utraty 
rycerskości przez szlachtę; w rezultacie posta
wił tezę ogólną, że „każda R. P. którym sposo
bem jest postanowiona, a w swój porządek 
wstawiona, tym też a nie innym sposobem, 
w całości swej ma być zachowana", w czem 
tkwił konserwatyzm polityczny i ustrojowy, 
oraz uwielbienie dla pamięci przodków, co było 
już romantyzmem politycznym XVI wieku. 
Tkwiła w tm również zasada, że państwo za
leży od moralności obywateli, co było tezą pod
stawową całej literatury polityczno-moralnej 
Polski niepodległej. Dalej. W tem wszystkiem 
chodziło Myszkowskiemu nietylko o całość 
państwa polityczną i materjalną, ale także, jak 
mówił, o jego „dobrą sławę", która posiada 
wartość irracjonalną dla ludzi praVdziwie wol
nych, umiejących wolności swoich bronić, któ
rych wolności nie może być bez państwa. Pro
pozycja Myszkowskiego zawierała w sobie głę
boką naukę partjotyzmu, który jeden może 
państwo uchronić przed zagubą i który tylko 
stać się może źródłem odrodzenia moralnego 
narodu. Jakoż skończył swoje przemówienie 
Myszkowski apelem patrojtycznym do serc 
i sumień, stawiąc przed oczyma zebranych po
słów obraz matki Polski, „która nas wszytki 
spłodziła, która nas z nędze, z błędów a z nie
woli pogańskiej omywszy, w wiarze chrześci
jańskiej a swobodach szlacheckich wychowała 
która nam majętności, dobre imię, tytuły, sławę, 
prawa, swobody, wolności i wszytko dobre 
dała..."

Tyle Myszkowski, a teraz Kochanowskiego 
Satyr, który w wielu ustępach jest bezpośred- 
niem odbiciem omawianej propozycji sejmowej. 
Przedewszystkiem atoli jest Satyr wyrazem 
tego samego romantyzmu politycznego z uwiel
bieniem dla cnoty przodków, ich ducha rycer
skiego w przeciwieństwie do zniewieściałości 
współczesnego pokolenia. Mamy tu bolesną 
krytykę współczesności, w której zatracił się 
duch rycerski narodu, mamy narzekanie na 
przemianę szlachty ze społeczeństwa rycer
skiego na społeczeństwo ziemiańskie, co wszy
stko jest echem Myszkowskiego. Mamy tu po
twierdzenie przypuszczenia, że na tem właśnie 
polegały teraz obowiązki Kochanowskiego po 
zetknięciu się jego z dworem: aby swoją poezją 
służyć ważnym zagadnieniom politycznym 
w ważnych momentach dziejowych, w myśl po
lityki Zygmunta Augusta.

W Satyrze zarzuca Kochanowski szlachcie 
zmaterializowanie i wyłączność pracy na roli 
z pognębieniem wartości irracjonalnych pa- 
trjotyzmu i ofiary dla państwa. Dawniej było 
inaczej (to samo mówił Myszkowski):

....Pomnię ja przed laty,
Że w Polszczę żaden nie był w pieniądze bogaty,
Kmieca to rzecz naonczas patrzać rolej była,
A szlachta się rycerskiem rzemiesłem bawiła.
Nic  ̂ to nie było siedm lat walczyć nie przestając,
Mróz i gorąco cierpiąc, głodu przymierając:
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A to wszytko bogactwo, kto się sławy dobił;
Lepiej się tem niż złotym łańcuchem ozdobił.
A jeśli ku pokoju kiedy myśl skłonili,
Nie już swoich żołnierskich zabaw odstąpili,
Ale, jakoby jutro znowu wsiadać mieli,
Zbroje nigdy a konia puścić się nie chcieli.

Czynnikami twórczemi w przeszłości polskiej 
były duch rycerski oraz patrjotyzm irracjonal
ny. Przez nie dawna Polska urosła

.........  a granice swoje
Rozciągnęła szeroko między morza dwoje.

Idąc za biegiem myśli Myszkowskiego, twier
dzi Kochanowski dalej, że wielkich ojców sy
nowie niegodni Polskę nieomal wywrócili, nie 
pamiętając o tem, że jak można państwo posiąść 
i daleko je granicami rozstrzelić, tak można je 
stracić przez nieopatrzenie i niedbalstwo, 
a przedewszystkiem przez rozbrojenie ducha 
narodu. Ta krytyka rozbrojonego duchem spo
łeczeństwa brzmi u Kochanowskiego, jak na
stępuje:

Skowaliście ojcowskie granaty na pługi,
A z drugiego już dawno w kuchni rożen długi.
W przyłbicach kwoczki siedzą, albo owies mierzą, 
Kiedy obrok woźnice na noc koniom bierzą.
Kotczy to nadzieżny koń, a poczet zaś woły,
Które stoją i w stajni i wtyle stodoły.
To. już rotmistrz, co fuka na chłopy u pługa 
A jego przedniej sza broń toczona maczuga.

Kochanowskiemu nie imponuje bogactwo 
materjalne szlachty, jako temu, który cenił 
przedewszystkiem wartości moralne w człowie
ku. Przyznaje, że Polska nigdy przedtem rów
nie bogatą nie była, to bogactwo wszakże nie 
dodało jej mocy politycznej i militarnej. Dawne 
wieki przyniosły jej znaczenie i siłę jedynie 
przez cnoty przodków, co teraz obraca się 
wniwecz mimo zasobów materjalnych ogółu. 
Ojcowie zdobyli Gdańsk i Kijów, wzięli Pruską 
ziemię, choć byli ubodzy. Teraz, przeciwnie, za 
bezsiłą polityczną przyszło grożące ze wszyst
kich stron niebezpieczeństwo zewnętrzne:

W kilka lat Tatarowie pięćkroć was wybrali,
Bracią waszą w niewolę Turkom zaprzedali,
Despot, wrzeszczy despotów onych dawne plemię,
Na waszą wieczną hańbę dwakroć przeszedł ziemię. 
Moskiewski wziął Połocko, i listy wywodzi,
Że prawem przyrodzonem Halicz nań przychodzi.
. . . Szwedowie was przez morze sięgają 
A Ifflanty wam prawie z garści wydzierają,
Nakoniec by nie Wisła to u was Branświcy,
A tego przypłacili przedsię Pomorczycy.
Toć owoc waszych bogactw i toście wygrali,
Żeście przy pługu raczej niż szabli zostali.
Nie spuszczajcie się na to że Turcy próżnują,
Wiedząc oni przyczynę komu w tem folgują.
A kiedykolwiek morze nazbyt cicho stoi 
Pospolicie więc potem siła złego broi.
Tego tam nie wiem, jaką przyjaźń z Niemcy macie, 
Albo jak daleko sobie dziś ufacie?
To tylko znam, że na was pilne oko mają 
I corok to się pod was bliżej podsadzają...

Widzimy tu ten sam pesymizm polityczny 
Padniewskiego, Myszkowskiego, Orzechowskie
go i innych. W tym samym czasie, jak już wspo

minałem, został był dworzaninem i sekretarzem 
królęwskim młody Jan Dymitr Solikowski, któ
ry za Batorego będzie arcybiskupem lwowskim. 
Ten młody dworzanin, nowy sekretarz Zygmun
ta Augusta, w skutku tej samej propozycji sej
mowej Piotra Myszkowskiego napisał po łaci
nie wspomnianą alegorję polityczną, gdzie rów
nież uderzył w ton beznadziejnego pesymizmu 
i przedstawił ówczesne położenie polityczne 
Polski, otoczonej zewsząd wrogami, jako bez 
wyjścia. Propozycja sejmowa Myszkowskiego 
wywołała zatem echo podwójne w literaturze 
polskiej: w poezji Satyra Kochanowskiego, w li
teraturze politycznej Facies Solikowskiego. 
Myszkowski w swojej propozycji mówił o Pol
sce, że stoi otworem ,,jako nierządna wieś nie 
stoi", Solikowski przedstawiał ją w postaci 
bezbronnego obozu, pod który podkrada się 
Moskwa, Tatarzy, Kozacy i Turcy, tudzież Wo
łosi i Niemcy. Dalej w postaci alegorji pokazy
wał Solikowski pośrodku tego obozu Dom Rze
czypospolitej, prawie opustoszały, oraz Dom 
dobra własnego, lśniący przepychem i boga
ctwem. W tym drugim przebywała wielkorada 
królestwa, podczas gdy Rzeczpospolita z Reli- 
gją i Sprawiedliwością, swemi siostrami, była 
bezradna i opuszczona. Na tem tle odbywają się 
wypadki w utworze, jakby w jakiejś tragedji 
politycznej, aż do wyuzdania prywaty, a potem 
do odrodzenia ducha po największym upadku. 
Między innemi odbywa się tam rada w obecno
ści króla, na której wstrząsają sumieniami ze
branych Timor Dei, Absconditum Dei Iudicium. 
oraz podrządca królewski Voluntas, czemu 
przeciwdziała Retoryka, tak charakterystyczna 
dla naszych djarjuszów sejmowych XVI wieku.

W alegorji Solikowskiego mamy zawarty 
obraz wspomnianych sejmów egzekucyjnych, 
przyczem Myszkowski* z mądrą swoją propozy
cją sejmową utożsamia się futaj z wymienione- 
mi postaciami i on to budzi sumienia, a w re
zultacie doprowadza do egzekucji praw. Między 
Kochanowskim a Solikowskim istnieje ta za
sadnicza różnica, że pierwszy stworzył dzieło 
sztuki, drugi nie wyszedł poza ramy literatury 
politycznej, jego zaś alegorja wartości literac
kiej nie posiada. I jeszcze jedno: obydwaj pisa
rze dzieła swoje przypisali królowi. Kochanow
ski kazał od siebie rzecz mówić Satyrowi, So
likowski użył personifikacji pojęć, we wstępie 
atoli do króla jeden i drugi mówią wprost od 
siebie, tylko że Kochanowski wolny jest tu zu
pełnie od panegiryzmu, podczas gdy tamtem 
w swoim panegiryźmie jest nieumiarkowany. 
Kochanowski w swojej dedykacji czuje się poe
tą, pełnym poczucia godności , pisze: Panie 
mój — to największy tytuł u swobodnych, — 
zaś pracę swoją nazywa: kwapioną, to jest ak
tualną, powstałą dla podparcia założeń poli
tycznych Myszkowskiego. Solikowksi w swoim 
panegiryźmie był nieumiarkowany, twierdził, 
iż Zygmunt August przewyższył wszystkich 
królów polskich zasługą i cnotą, że przeszedł

11



ROK VI J E D N O  TA Nr 1

nadzieję samych egzekucjonistów, że on sam 
tylko wyratował ojczyznę ze złej toni, z nad 
przepaści, z otchłani zbrodni i t. p., a potem, 
po śmierci Zygmunta Augusta, w mowie swojej 
na konwokacji 1573 roku, urągał jego pamięci, 
gdy król był jaszcze niepogrzebany. Kochanow
ski po śmierci Zygmunta będzie milczał z god
nością, mimo że potem znajdzie się z Solikow- 
skim w tym samym obozie politycznym, jako 
stronnik Henryka Walezego, i nie będzie popie
rał potem kandydatury Batorego. Solikowski 
przez króla Stefana wyniesiony zostanie do 
najwyższych godności kościelnych, co nie prze
szkodzi mu znowu pomniejszać jego wielkości 
i zasług, Kochanowski od Batorego nie przyj
mie nic, zostanie u siebie na wsi skromnym 
ziemianinem, a króla uwielbi szczerze i stanie 
się piewcą batorjańskich triumfów. Tak więc 
różnica pomiędzy tymi ludźmi rzuca się nam 
sama w oczy.

Lecz wróćmy do Satyra. Z innych kwestyj 
poruszył tutaj poeta, w myśl swoich poglądów 
ówczesnych sprawę Reformacji, biorąc ją zno
wu z katolickiego punktu widzenia i odsyłał 
ponownie szermierzy religijnych na sobór do 
Trydentu. Co do samego siebie oświadczał 
w tern miejscu, że

Dobrym chrześcijaninem nie tego ja zowę,
Co umie dysputować i ma gładką mowę,
Ale kto żywię według wolej Pana swego,
Tego ja barziej chwalę niźli wymownego,

dodając, że
. . . nie umiem wywodów szerokich,
Żebych mógł Pańskich dosiąść tajemnic głębokich;
Ale, com raz obiecał na krzcie Panu swemu,
Nie służyć, póki we mnie dusza, jedno Jemu,
Stoję przy tern statecznie i znam Jego słowa,
Tych nie odstąpię...

W Satyrze zawarta jest także krytyka sej
mów, w czem również podobny jest Kochanow
ski do Solikowskiego; krytykuje zbyt długie 
oracje posłów, całą ich krasomowe, z której 
tylko utrata dla państwa rośnie. Na gadatli
wość sejmów narzekał już Mikołaj Rej w swojej 
Krótkiej rozprawie.

Leżała też Kochanowskiemu na sercu, po
dobnie jak Solikowskiemu, sprawa nauki w Pol
sce i domagał się w Satyrze podniesienia Aka- 
demji krakowskiej, o czem była istotnie mowa 
na sejmie piotrkowskim. Dnia 17 marca 1563 
roku przedstawili posłowie t. zw. potrzeby kró
lowi, między któremi domagano się wyłonienia 
komisji dla dokonania przekładu na język pol
ski statutu i drugiej, dla przeprowadzenia re
formy Głównej Szkoły Krakowskiej, na co król 
w odpowiedzi na artykuły powyższe zaznaczył, 
że komisje ku naprawie praw pospolitych i wy
łożeniu statutu na język polski wysadzi na sej
mie przyszłym, co się zaś tyczy Akademji kra
kowskiej, oświadczył, że napomni biskupa kra
kowskiego, aby miał o nią pilność i staranie. 
Sprawa ta, jak widzimy, nie obchodziła zbytnio

Zygmunta Augusta. Kochanowski, który sam 
spędził szereg lat zagranicą, jest teraz przeciw
ny wyjazdom młodzieży z kraju na obce uczel
nie i domaga się podniesienia Szkoły własnej, 
do czego pierwszym warunkiem byłoby polep
szenie bytu profesorów. To samo twierdził Szy
mon Maricius z Pilzna we wspomnianem dziele
0  szkołach czyli akademjach, na los nauki 
w Polsce zwracał też uwagę Solikowski w Fa- 
cies.

I jeszcze jedno: niektórzy dopatrują się w za
kończeniu Satyra, w słowach centaura Chirona 
do młodego księcia Achillesa napomnień nie
wczesnych Kochanowskiego pod adresem Zy
gmunta Augusta, na wzór Orzechowskiego, 
który w Wiernym Poddanym drugim napomi
nał młodego natenczas króla ze zwykłym swo
im nietaktem i nieumiarkowaniem. Co do Ko
chanowskiego twierdzenie to jest niesłuszne, 
król bowiem nie był już wtedy młodym królem, 
podczas kiedy, przeciwnie, Kochanowski był 
młodym, stawiającym w kraju pierwsze kroki, 
poetą. Pozatem Kochanowskiego przez całe ży
cie cechowało umiarkowanie i zrównoważenie 
oraz głębokie poczucie taktu i godności.

Nasuwa isę tu jednak porównanie inne: Ko
chanowskiego z Macchiavellem który w roz
dziale XVIII swojego Księcia dowodził, że ist
nieją dwa rodzaje walki, na prawa i na siły, 
przyczem pierwszy właściwy jest ludziom, 
a drugi zwierzętom. Pierwszy rodzaj walki 
w życiu, niestety, nie wystarcza i trzeba się nie
jednokrotnie uciekać do drugiego, a zatem
1 książę musi mieć naturę ludzką, jak i zwierzę
cą. Zdaniem Macchiavella, rozumieli to już 
starożytni, czego symbolem właśnie był wycho
wawca Achillesa, centaur Chiron, półczłowiek 
a półzwierzę. Możemy tu porównać, jak zgoła 
inaczej ujmował te kwestje poeta polski, który 
Chirona czyni szlachetnym wychowawcą, szla
chetnego i bohaterskiego młodzieńca. Chiron 
uczy tu Achillesa, że Bóg powołał człowieka 
do rzeczy wyższych i żąda,, aby nietylko tego 
patrzył, co jest ciału miło, bo jego ,,dusza po
szła z nieba“. Uczy tu Chiron, że człowiekowi

O tem czuć, o tem myśleć ustawicznie trzeba,
Jakoby się mógł wrócić na miejsce ojczyste,
Gdzie wspólnie przebywają duchy wiekuiste.

Sięgał tu Kochanowski do filozofji Platona 
i uczył prawdziwego, wzniosłego i wyższego 
człowieczeństwa, ale uczył nie króla, tylko 
wraz z królem społeczeństwo, że ,,cnota sławą 
się płaci“ .

Mówię dlatego ,,wraz z królem“, bo ten na 
sejmie egzekucyjnym piotrkowskim powiedział 
był w mowie swojej dnia 13 lutego 1563 roku, 
ucząc poddanych, co następuje: ,,Tak rozu
miem, że to naprzedniejsza każdemu, aby się 
starał, żeby po sobie dobre rozumienie u ludzi 
ostawiał, bo wszystko inne ustać musi, sama 
dobra sława trwa. A k temu jeszcze, gdy się 
obaczemy, mało nam tu potrzeba, moglibyśmy
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wszytcy na równych rzeczach przestawać, by 
nie ambicja w nas biła, bo aza wiele każdemu 
trzeba, jeno ziemie na trzy łokcie, a jako ono 
mówią: trochę płótna; dobra powieść, ta osta- 
wać musi. I ja nic w tern sobie nie folgując, jeno 
abym wdy pamiątkę dobrą panowania swego 
u Waszych M. ostawił, uczyniłem to rad, com 
uczynił“.

Można tu zatem stwierdzić, że nietylko Zgo
da i Satyr powstały natenczas w związku z sej
mami egzekucyjnemi, ale i pieśń Kochanow
skiego O dobrej sławie (P II, 19), która jest 
właściwie transpozycją poetycką przytoczonej 
mowy Zygmunta Augusta:

Jest kto, coby wzgardziwszy te doczesne rzeczy,
Chciał ze mną dobrą sławę tylko mieć na pieczy,
A starać się, ponieważ musi zniszczeć ciało,
Aby imię przynajmniej po nas tu zostało?
I szkoda zwać człowiekiem, kto bydlęce żyje,
Tkając, lejąc w się wszytko, póki zstawa szyje;
Nie chciał nas Bóg położyć równo z bestyjami:
Dał nam rozum, dał mowę a nikomu z nami.

To samo twierdził Kochanowski przez usta 
centaura Chirona w Satyrze:

Chciał nam Bóg tę swoją myśl opowiedzieć prawie,
Iż bydło a człowieka stworzył k różnej sprawie, 
Bydło więcej nie szuka, jedno aby tyło,
Tego samego patrząc, co jest ciału miło.

Tam nauczał centaur Chiron, że człowiek ma 
spełniać wyższe swoje zadanie, tu, w pieśni
0  dobrej sławie, uczy Kochanowski dalej, Ż2 
człowiek musi się życiem swojem przykładać 
do zbiorowego dobra:

Przeto chciejmy wziąć przedsię myśli godne siebie, 
Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie;
Służmy poczciwej sławie, a jako kto może,
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże

w przekonaniu, które tutaj urasta do naj
szczytniejszej zasady życiowej, że

Nie przegra, kto frymarczy na sławę żywotem.

Ten czynnik sławy spotykamy natenczas nie
ustannie w mowach poselskich na sejmach 
egzekucyjnych. Jak widzieliśmy odwołał się do 
niego król, toż samo podkanclerzy Myszkow
ski, odwoływali się i mówcy poselscy. Możemy 
więc wyprowadzić wniosek, że i ta pieśń, którą 
inni odnoszą do czasów już czarnoleskich i wią
żą ją z poezją batorjańską Kochanowskiego, po
wstała teraz, w tym okresie jego służby poli
tycznej.

W tym też czasie, w roku 1568, powstały jego 
Wróżki. Właściwszy byłby tutaj tytuł: Rozmo
wa ziemianina z plebanem. Raz jeszcze, zasad
niczo mylnie te lata poety uważa się za jego 
domniemany okres dworski, skoro, jak wiemy, 
od roku 1564 liczył się on już proboszczem po
znańskim i czuł swoją łączność z klerem. Nie 
ulega wątpliwości, że tylko dzięki swojej god
ności podwójnego proboszcza, w Poznaniu
1 Zwoleniu, żywił natenczas Kochanowski po

glądy klerykalne, których wyrazem jest prze- 
dewszystkiem wymieniony djalog prozą. Wróż
ki Kochanowskiego naogół są lekceważone, ja
ko że proza poety nie dorównywa jego poezji. 
A jednak są one bezwątpienia utworem waż
nym, jako pismo programowe naszego pisarza 
z doby przedbatorjańskiej. Że Kochanowski 
czuł się natenczas członkiem kleru polskiego, 
mamy dowód chociażby w tern, że całą ideolo- 
gję djalogu włożył w usta plebana, gdy ziemia
nina czyni tylko biernym słuchaczem wywo
dów księdza. I jeszcze jedno, w djalogu tym zo
staje Kochanowski pod bezpośrednim wpływem 
Orzechowskiego, ściślej, jego Rozmowy około 
egzekucjej i Quincunxa. Orzechowski w dobie 
sejmów egzekucyjnych, już nienadługo przed 
swoją śmiercią, dzięki niedoli własnej, dzięki 
swojemu nieumiarkowaniu i niezadowoleniu 
z przegranej życia, był rozsadnikiem pesymi
zmu patrjotycznego w Polsce. Były to jego lata 
ostatnie po życiu pełnem nieumiaru w stosunku 
do króla, duchowieństwa i państwa, pełnem za
równo nienawiści, jak i uwielbienia. Od wpły
wów protestanckich, którym się poddał na ob
czyźnie w. młodości, od domagania się reform 
w Kościele, od krytyki Kurji i episkopatu do
szedł był Orzechowski do wyłączności katolic
kiej, do podporządkowania państwa kościoło
wi, do skrajnej nietolerancji religijnej i... do bez
nadziejnego pesymizmu patrjotycznego: ,,Nie 
mnimajcie tego, abym ja w Żurowicach gospo
darstwa jakiego patrzał, albo o jaki pożytek 
w chudobie się swej starał: cieniem doma je
stem, ustawicznie myśląc o pewnym upadku 
swym: byś serce moje rozkroił nie nalazłbyś 
w nim nic innego, jedno to słowo: Zginiemy“, 
pisał w Quincunxie, przyczem cała ta bezna
dzieja płynęła ze strachu na myśl o bezpotom- 
nei śmierci Zygmunta Augusta.

Zdawało się Orzechowskiemu, a z nim wielu 
jednostkom w Polsce, że z chwilą śmierci kró
la, nastąpi koniec Rzeczypospolitej. Było to 
nieszczęsnym skutkiem niewiary we własne si
ły narodu, który miał wtedy państwo potężne. 
Orzechowski lękał się na wypadek śmierci kró
lewskiej zarówno niebezpieczeństwa zzewnątrz. 
jak też i rozprzężenia wewnętrznego: groził 
Turcją, Wołoszą, Tatarami, Niemcami, Moskwą, 
a sytuację Polski przedstawiał, jako rozpaczli
wą i wołał: ,,Panie Boże, dajże mi śmierć przed 
śmiercią króla dzisiejszego, a nie dawaj docze
kać onych złych dniów, które nastaną po śmier
ci króla tego, bowiem śmierć je^o śmiercią pew
ną królestwa polskiego jest“ . Wyobrażał sobie 
Orzechowski natenczas w Polsce ,.rozerwaną 
radę, gwałty panieńskie, hańby małżeńskie, łu
py kościelne, śmierci kapłańskie, złupienia do
mów, bitwy i mordy wnętrzne, spustoszenia 
pospolite, na koniec Koronę polska pływającą 
we krwi swojej domowej“ — obraz Polski, któ
ry posłużył za wzór Solikowskiemu w Facies.

Temu to pesymizmowi Orzechowskiego pod
dał się w onym czasie Kochanowski, Poeta nie
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pogłębił się był jeszcze politycznie, co nastąpi 
dopiero za panowania Batorego. Nie wzniósł się 
był jeszcze do wyżyn myśli,, która zabrania ję
ku, a wydobywa z człowieka siły i pierwiastki 
jego dodatnie, podnosząc je do mocy w woli 
zwycięstwa. Teraz we Wróżkach pesymizm 
Orzechowskiego staje się dla niego punktem 
wyjścia. Mówi tu pleban: „Nie jednociem ja sam 
taki, mój panie, ale wszyscyć to ludzie, tak ma
li, jako i wielcy wobec mówią, żeśmy zginęli...“ 
Przypomina tó przytoczony ustęp z Orzechow
skiego, za którym Orzechowskim idąc dalej, 
staje się tu Kochanowski wyraźnym nietole- 
rantem religijnym. Przyczynę rozerwania opi- 
nji na sejmach egzekucyjnych widzi teraz nie
mal wyłącznie w Reformacji. Różność wiary 
jest przyczyną całej niezgody wewnętrznej 
w Polsce, dzięki niej, jak twierdzi poeta, „sami 
z sobą, czego się Boże pożal, krwawe bitwy 
zwodzim“ i, zdaniem jego, na przekleństwo za
sługuje ten, kto targa tradycyjną jedność wiary, 
taki, w przekonaniu poety, godzien jest „aby 
wszytki rzeczypospolite, którekolwiek całość 
i bezpieczeństwo swe miłują, tego prawa prze
ciwko niemu użyły, które na rozsiewcę roztyr- 
ku i skaźcę rzeczypospolitej jest postanowio
ne“ . Tak mówi obecnie Kochanowski, pro
boszcz podwójny, poznański i zwoleński, wy
znawca zasad Orzechowskiego. Tamten w swo
im Dialogu około egzekucjei Korony Polskiej 
mówił podobnie do ewangelików: „Jakimeście 
wy zakonem Polskę oświecili, stąd czujemy, że 
ten wasz zakon niezgodę, gniew, mierziączkę 
roztyrk, swą wolę, bluźnierstwo i wzgardę sta
nów przełożonych z sobą do Polski przyniósł, 
którego zakonu waszego koniec pewny upadek 
Korony polskiej jest, a nic innego“. W rezulta
cie, jak wiemy, Orzechowski wzywał króla do 
rozpoczęcia prześladowań religijnych w Polsce. 
Kochanowski tak daleko nie poszedł, ale do
magał się praw przeciwko przywódcom Refor
macji.

W tym swoim pesymiźmie politycznym uwiel
bia też Kochanowski i na tern miejscu minioną 
przeszłość polska, stając się konserwatystą, 
znowu na wzór Orzechowskiego, który w obu 
djalogach i w Policji bezkrytycznie korzył się 
wobec czasów dawnych kosztem swojej współ
czesności. W tym konserwatyźmie politycznym 
dowodził Kochanowski, że póki Rzeczpospolita 
trzyma sie swoich dawnych praw i uchwał, po
ty jest dobrze, niech wszakże z miejsca swego 
postąpi, wnet i w obyczajach odmiana będzie. 
Idzie o to, aby nie ruszać praw dotychczaso
wych, co z góry utrącało wszelką możliwość 
reformy. Jest Kochanowski także konserwaty
stą w poglądzie swoim na egzekucję, która 
sprowadza się tutaj do zasady: „jeśli zapłaty 
cnota nie ma, tam chuć ku służbie Rzeczypo
spolitej zgasnąć musi“. Jak widzimy, i tutaj jest 
Kochanowski zgodny z wywodami w tej mierze 
Orzechowskiego, który był przeciwnikiem

egzekucji, jako że ta zamykała rękę królowi 
w nagradzaniu poddanych.

W swoim pesymiźmie,. dalej, podzielał też 
Kochanowski strach Orzechowskiego na myśl
0 bezpotomnej śmierci króla. Woła podobnie, 
jak tamten w Quincunxie: „Panie Boże, chowaj 
nam. tego pana długo“ i widzi ratunek, znowu 
za Orzechowskim, jedynie w prymasie Rzeczy
pospolitej, któremu przodkowie powierzyć mie
li władzę interrexa, a jednocześnie boleje nad 
tern, że teraz nie chcą go słuchać, czemu natu
ralnie winna jest Reformacja.

Mamy tu również i krytykę sejmów wogóle, 
a zwłaszcza wspomnianych sejmów egzekucyj
nych. O sejmie piotrkowskim 1562 — 3 roku 
Orzechowski powiedział „iż klątew boża nad 
nim jest, prze którą Polska Korona ginie“ , Ko
chanowski daje przedewszystkiem krytykę sa
mych posłów, zarzucając im nadmiar wymowy
1 lituje się nad Rzeczpospolitą „o którą tacy lu
dzie radzą“ .

Słowem, możemy tu wyprowadzić wniosek, 
że cały pesymizm patrjotyczny Kochanowskie
go w owej dobie wypłynął z założeń Orzechow
skiego, pozatem poglądy poety zabarwiają się 
klerykalnie. Ale to jeszcze nie całe Wróżki: 
mamy w nich szereg myśli zdrowych o pań
stwie, które zawdzięcza poeta już nie Orze
chowskiemu, a Modrzewskiemu. I tak, twierdzi 
Kochanowski „iż Bóg nic milszego na świecie 
nie ma, jedno zbory porządnie postanowione, 
a to są rzeczy pospolite, bo iż on rodzaj ludzki 
miłował, podobieństwo, że i to, co najpiękniej
szego i co najpożyteczniejszego ludzie między 
sobą mają, rad widzi“ . A zatem Bóg sam przy
łożył się do społeczności ludzkiej, do praw ludz
kich i uchwał przez objawienie im siebie same
go i przez swoją naukę świętą. Dowodzi Kocha
nowski, że w państwie nie wystarczy moral
ność, oraz spełnianie obowiązku jedynie z oba
wy przed kaźnią „ale tam dopiero bezpieczeń
stwo jest i rząd dobry, gdzie ludzie nie dla bo- 
jaźni jakiej, ale z cnoty swej dobrze czynią, bo 
tacy, by dobrze i kaźni uść mogli, przedsię źle 
czynić nie będą“ — i dodaje: „a to jest skutek 
wiary“ . Z tego wypływa wniosek, że dobre 
obyczaje stanowią podstawę państwa, kiedy 
przeciwnie obyczaje złe a swawolne „są przy
czyną zginienia Rzplitej. A złych obyczajów za- 
się przyczyna skażone nasze przyrodzenie na
przód, a potem Rzplitej niedbałość, t. j. przeło
żonych, którzy ludzi swawolnych i występnych 
w czas nie hamują, albo i sami zły przykład 
z siebie dają, tak w nabywaniu łakomem majęt
ności, jako i we wszelakim inszym sposobie ży
wota“ .

Myśli te zawdzięcza Kochanowski Modrzew
skiemu, dla którego Rzeczpospolitą jest sama 
społeczność ludzka „zbory a zgromadzenia 
ludzkie porządnie zebrane“ , celem zaś życia 
w zbiorowości jest szczęście ogólne i dobro. 
Państwo zależy tu od materjału ludzkiego
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i utrzymane w całości może być tylko przez 
moralność zbiorową ogółu, skąd też najważniej
szą częścią traktatu Frycza De Republica 
smendanda jest księga: De moribus. Państwo 
do moralności obywatela wychowuje, również 
znaczenie wychowawcze winny mieć prawa, 
które nie mogą być wyłącznie przepisami kar- 
nemi. Zdaniem Frycza obywatel w stosunku do 
państwa musi mieć taksamo dobrą wolę, a kara 
nie jest czynnikiem uobywatelnienia. Dlatego 
moralność winna stanowić podstawę wychowa
nia, które musi być religijne, stawiające, jako 
więźbę społeczną — miłość Chrystusową. Tyl
ko, że u Modrzewskiego nie odgrywała tu roli 
różnica wiary, jako że Bóg jest jeden i Chry
stus jeden, podczas gdy Kochanowski przy 
wniosku z powyższych danych zawrócił na sta
nowisko nietolerancyjne wobec innych wyznań.

Dochodzimy zatem do rezultatów:
Nie był Kochanowski dworzaninem Zygmun

ta Augusta.
W tak zwanym okresie dworskim przez 

swoje probostwo poznańskie i zwoleńskie uczuł 
się Kochanowski w łączności z klerem.

Poglądy jego polityczne w tym czasie zabar
wiają się klerykalnie.

Mogła na to wpłynąć także przyjaźń z bisku
pami, Padniewskim i Myszkowskim.

W tern nastawieniu myśli poddał się wpły
wom i wywodom Orzechowskiego, który zara
ził go swoim pesymizmem patrjotycznym.

Myśli o Rzeczypospolitej, jej definicję i po
gląd na moralność w państwie zawdzięcza poe
ta Modrzewskiemu.

T. G r u d a .

S P O R Y  O S Y N E K U R Y .
W miesięczniku ,Droga“ (Nr. 12 r. 1930) znaj

duje się ciekawy artykuł Piotra Dunina-Bor- 
kowskiego, a w tym artykule jest taki ustęp: 
Kokieteryjny stosunek rządów porewolucyj- 
nych do duchowieństwa (jest tu mowa tylko 
o duchowieństwie rzymskiem — inne dla auto
ra artykułu jakby nie istniało — przyp. nasz) 
tłumaczy się wysoką oceną wpływów, jakie ta 
warstwa posiada na liczną część ludności za
wodowo czynnej, a także na sporą ilość ludzi 
z warstwy ubogiej... Duchowieństwo polskie, 
w przeciwstawieniu do duchowieństwa zachod
nio-europejskiego, nie starało się o stworzenie 
oficjalnego klerykalnego stronnictwa parlamen
tarnego. Należało ono przeważnie do narodo
wej demokracji, a w każdym razie do stron
nictw, które zdeklarowały się mniej lub .wię
cej przeciw przewrotowi, gdy się dokonał.. 
Przechodzenie duchowieństwa do obozu rządo 
wego odbywa się dość powoli i w ograniczo
nym zakresie, mimo poważnych starań ze stro
ny rządzącej".

Wyrażenie o „kokieteryjnym stosunku“ rzą
du do duchowieństwa stało się pożądaną oka
zją dla „Gazety Warszawskiej“ , która w nume
rze 377 z 28/XII 1930 krytykuje zjadliwie ten 
oportunizm rządowy, zachwalając niejako swo
ją własną pobożność i rzetelność w stosunku 
do kościoła. Czy stronnictwo „Gazety War
szawskiej“, jest naprawdę takie pobożne, za ja
kie chciałoby z różnych względów uchodzić? 
Wiemy naprzykład, że gdy Papież potępia szo
winizm nacjonalistyczny, to „Gazeta Warszaw
ska“ przedrukowując enuncjację papieską

opuszcza słowa potępiające nacjonalizm. Z tego 
wynikałoby, że chciałaby ona, aby papież mó
wił tylko to, co się jej podoba. Innemi słowy: 
„Und der König absolut, wenn er unsern Willen 
tut“ . (A królowi samowładza, gdy się z naszą 
wolą zgadza). Hr. Franciszek Potocki pisał 
przed kilku laty w „Revue catholique“ jak to 
nacjonalizm polski zagospodarował się wygod
nie w klerykaliźmie, utożsamiając dla własnej 
wygody katolicyzm z polskością, i wskazał na 
fakt, że notoryczni ateiści budowali kościoły 
w Polsce i przykładnie chodzili do kościoła co 
niedziela.

Czy w Polsce w stosunku do duchowieństwa 
bywała wogóle inna postawa, niż kokieteryjna? 
Nie mamy, poza reformacją, dowodów, aby ka
tolicy polscy zastanawiali się głębiej nad istotą 
katolicyzmu i nad religją wbgóle, mamy nato
miast niezliczone dowody na to, że im głośniej 
jaki pisarz, czy działacz krzyczy w obronie ka
tolicyzmu, tern mniej go zna. O politycznem 
wyzyskiwaniu katolicyzmu wiedział już Mic
kiewicz, gdy w kwietniu 1849 roku pisał 
w „Trybunie Ludów“ : „Lud powinien nie ufać 
wysokim dostojnikom kościoła, którzy wszyscy 
jednakowo przywiązani są do kultu absoluty
zmu bez względu na to„ czy ten absolutyzm 
jest mahometański, czy heretycki, czy nawet 
ateistyczny“ . A w maju tegoż roku: „Radzimy 
każdemu religijnemu chłopu, żeby nie ufał lu
dziom mówiącym mu w czasie wyborów o reli- 
gji... Radzimy mu również niedowierzać książ
kom, broszurom i wydawnictwom dozwolonym 
przez rząd i duchowieństwo“.
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Znał to doskonale także i p. Dmowski, gdy 
pisał: ,,Jednym z kanonów konserwatyzmu, od 
których odstąpić nie wolno, jest obrona reli- 
gji, oraz powagi i wpływu kościoła. Ten punkt 
zajął też przodujące miejsce w programie partji 
krakowskiej, a był tak silnie podkreślany, że 
przeciwnicy jej demokratyczni ogłaszali ją za 
partję bigotów i skrajnych klerykałów. Bardzo 
prędko wszakże pokazuje się, że kościół w po
jęciu polityków krakowskich — to tylko narzę
dzie do służenia pewnym interesom, nic 
wspólnego z życiem religijnem nie mającym. 
Dawano duchowieństwu piękny irazes, okazy
wano mu hołd zewnętrzny, ale jednocześnie 
krępowano je w wykonywaniu obowiązków ka
płańskich tam, gdzie to szkodziło pewnym aż 
nadto świeckim interesom, i zmuszano je do 
wystąpień, które miały ratować interesy partji, 
ale powagę i wpływ kościoła silnie podrywały* 
Przecież dochodziło nawet do tego, że księżom 
przeszkadzano nakłaniać lud z ambony do 
trzeźwości, ażeby uszczerbku nie doznała da
jąca dochody karczma* Na biskupach wymu
szano, że wyklinali pisma, które dla partji były 
niedogodne i nebezpieczne, jakkolwiek niczem 
nie groziły religji i kościołowi****) (Upadek my
śli konserwatywnej w Polsce“ str. 20). W tej sa
mej książce na str. 150 p. Dmowski bardzo wy
mownie dowodzi, że religja i religijność w Pol
sce to kult pozorów.

W roku 1903 w programie partji nar.-demo
kratycznej, wydanym w Krakowie, można było 
czytać czarne na białem: ,,Uznając zgodność 
naszej polityki narodowej z polityką kościoła,
0 ile ta ma na celu jedynie obronę i szerzenie 
katolicyzmu, należy przeciwdziałać uzależnia
niu naszych spraw narodowych od widoków po
lityki kościelnej, które związku bezpośrednie
go z powyższym celem nie mają“ . W książce 
poświęconej dziesięcioleciu ,»Przeglądu Wszech
polskiego“ znalazły się takie słowa p. Dmow
skiego: ,,W dziejach naszej części świata poli
tyka kościelna często błądziła, usiłując prze
ciwstawiać się prawowitemu państwu i narodo
wej idei, lub sprowadzając je z właściwej dro
gi dla celów swojej organizacji... Jeżeli w kra
jach łacińskich antyreligijny i kosmopolityczny 
radykalizm największe dziś czyni zdobycze, to 
dlatego, że tam duchowieństwo, zanadto rzym
skie, moralnie zbyt ciążące na zewnątrz naro
du, zbyt obojętne było na sprawy narodowe, na 
obowiązki obywatelskie... Wina za to spadnie 
na politykę kościelną i na miejscowe duchowień
stwo, które tyle zrobiło usiłowań, by państwo
1 narodową ideę zupełnie podporządkować wi
dokom kościoła i tern przyczyniło się do zde
zorganizowania narodowych instynktów...“

Katolicyzm i polskość to były dwie sprawy 
ściśle z sobą związane, ale różne. Tak się to

*) Podkreślenie nasze.

przedstawiało panu Dmowskiemu i jego partji 
przed niewielu laty. Uważano, że można po
pierać katolicyzm, ale przeciwstawiać się trze
ba tej polityce kościelnej, która jest szkodli
wa dla sprawy narodowej. Natomiast w broszu
rze wydanej w r. 1927 ,»Kościół, naród i pań
stwo“, p. Dmowski utożsamia katolicyzm z pol
skością całkowicie: ,,Katolicyzm nie jest dodat
kiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien 
sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mie
rze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia 
katolicyzmu od polskości, oderwania narodu 
od religji i od kościoła, jest niszczeniem samej 
istoty narodu“. To znaczy mniej więcej to sa
mo, co za czasów saskich: kto nie katolik, ten 
nie Polak, a kto katolik, ten już osiągnął szczyt 
doskonałości narodowej.

To nie jest ewolucyjny rozwój pewnej spra
wy w umyśle twórczym, ale konjukturalne wy
zyskiwanie każdorazowej dynamiki i statyki 
politycznej. Po przeprowadzeniu szeregu rów
nań otrzymuje się wywód prosty: w demokra
cji decyduje masa ludowa, masa ta u nas znaj
duje się pod przemożnym wpływem kleru, kto 
chce pozyskać tę masę dla siebie, ten musi po
zyskać kler. Oto wszystko. Katolicyzm, Bóg, 
ojczyzna, wiara, to są hasła na sztandarach, 
które przesłaniają najpowszedniejszy i najbar
dziej realny interes partyjny. Dodajmy jeszcze, 
że wyzyskiwanie obecnego stanu umysłowego 
szerokich mas jest dowodem lenistwa i bierno
ści. Politykom takim nie o to chodzi, aby ma
sę dźwignąć, oświecić, uszczęśliwić, przystoso
wać do poziomu świata cywilizowanego, — 
przeciwnie, chodzi im o przystosowanie swego 
działania i postępowania do stanu tej masy, do 
odpowiedniego wyzyskania jej ciemnoty i nę
dzy. Jest to psychika panów dziedziców z cza
sów pańszczyzny. Dziedzicowie ci rozumowali 
tak: Niech sobie nad Polską panuje kto chce, 
byłem ja panował nad chłopem. Dosadnie wy
raziła tę myśl pani Katarzyna z Potockich Kos
sakowska, gdy nie mogąc się doczekać rozbio
rów Polski, pisała do ambasadora austrjackie- 
go, barona Reviczky‘egot ,,Jeśli mi zostawicie 
majątek i religję, czegóż mam jeszcze żało
wać?“

Takie jest u nas pasorzytowanie na religji, 
której się nie zna i której nikt poznać nie usi
łuje. Religja to kler, kler to klucz do mas, masy 
to mandaty, mandaty to władza, władza to 
szczyt marzeń. Jakże nie kokietować ducho
wieństwa tak potężnego i mającego do rozpo
rządzenia takie wielkie dobra tego świata? Po
wiedział Norwid, że ojczyzna to wielki zbioro
wy obowiązek, nasi pobożni politycy powiada
ją, że ojczyzna to świetna synekura partyjna. 
W takiem rozumieniu rzeczy tkwi zaródź wiel
kich tragedyj.
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E. HULKÓWNA.

ARCYBISKUP SOEDERBLOM LAUREATEM 
POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA ZA ROK 1930

Polskie pisma ewangelickie nie doceniły 
ogromnego znaczenia, jakie ma dla całego świa
ta ewangelickiego, przyznanie Pokojowej Na
grody Nobla arcybiskupowi Upsali, Natanowi 
Soederblomowi.

Doniosły ten fakt nie został przez nie należy
cie podkreślony ani odpowiednio oświetlony, 
a nasze dzienniki, informowane przez Kapa, pi
szą o tym fakcie w sposób mętny i wykrętny. 
Chodzi mianowicie o to, aby polski czytelnik 
nie domyślił się, że arcybiskup Upsali jest do
stojnikiem kościoła ewangelicko-luterskiego. 
Pozatem przy czytaniu naszych pism codzien
nych ma się wrażenie, że to Kellog jest właści
wym laureatem Nobla, a arcybiskup Soeder
blom otrzymał tylko ,,drugą“ , dodatkową na
grodę. W rzeczywistości zaś, Kellog, twórca 
sławnego paktu przeciwko wojnie otrzymał na
grodę pokojową za rok 1929, podczas gdy arcy
biskup Upsali otrzymał tę samą nagrodę za rok 
1930.

,,Pakt Kelloga“ jest paktem przeciwko woj
nie, podczas gdy Natan Soederblom, dusza 
,»Wszechświatowego Związku Krzewienia Przy
jaźni Przez Kościoły“ pracuje nad stworzeniem 
wszechludzkiej przyjaźni, solidarności i miłości, 
a tern samem stworzenia takiego stanu rzeczy, 
który nietylko wykluczałby wojnę, ale nawet 
samo powstawanie nieporozumień do wojen 
prowadzących. Rozumowanie arcybiskupa Soe- 
derbloma jest niesłychanie proste: ci, których 
łączy miłość i przyjaźń nie potrzebują żadnych 
gwarancji i paktów pokojwych, dla tych zaś, 
w których sercu gości nienawiść wszelkie pakty 
są bez znaczenia.

Praca nad stworzeniem przyjaźni między lu
dami jest bezwzględnie owocniejszą i trwalszą 
dla dzieła pokoju, niż podpisywanie paktów 
i traktatów.

Przyznanie arcybiskupowi Upsali nagrody 
pokojowej Nobla odbiło się żywem echem w ca
łym świecie ewangelickim. Laureat otrzymał 
niezliczone listy i telegramy z życzeniami od 
władz kościelnych i stowarzyszeń całego świa
ta, a wielkie dzienniki światowe przypomniały 
kim jest dostojny laureat.

Arcybiskup Natan Soederblom urodził się 
15 stycznia 1866 roku w Trónó, wiosce leżącej 
w okolicy portu Gavle, gdzie ojciec jego był 
pastorem. Młody Soederblom studjował filozo- 
fję i teologję na uniwersytecie w Upsali, i w 
sławnej katedrze tego miasta został w roku 1893 
ordynowany. Po ordynacji przez czas pewien 
pracował w tamtejszym szpitalu. Niebawem 
wszakże powołano go na stanowisko kazno

dziei ambasady szwedzkiej w Paryżu i tam pra
cował od roku 1894 do 1901, opiekując się je
dnocześnie marynarzami szwedzkimi, przybija
jącymi do portów północnych Francji. W 1896 
zaczął uczęszczać do ,,Ecole pratique des 
Hautes Etudes de Paris“ i przez dwa lata stu
djował religje wschodnie i historję religji.

W roku 1901 otrzymał stopień doktora teolo- 
gji na ewangelickim fakultecie teologicznym 
w Paryżu, który w owym czasie był częścią Uni
wersytetu Paryskiego. W tym samym roku po
wierzono mu katedrę historji i filozofji religji 
w Upsali, gdzie równocześnie był duszpaste
rzem w kościele Św. Trójcy. Swym wielkim da
rem kaznodziejskim przyciągał stale liczne rze
sze wiernych.

W 1912 roku został powołany do Lipska 
i objął tam świeżo utworzoną katedrę porów
nawczej historji religij. Odtąd czas swój dzielił 
między uniwersytety Upsali i Lipska, wykłada
jąc kolejno jeden semestr w Niemczech i jeden 
w Szwecji.

W 1914 był jednym z dwóch kandydatów na 
arcybiskupa Upsali; król wybrał jego, powołu
jąc go na najwyższe stanowisko kościoła 
w Szwecji, co mu niesłychanie ułatwiło pracę 
dla dobra całego chrześcijaństwa. Podczas 
swych licznych pobytów w różnych krajach 
Europy arcybiskup Soederblom nabrał tej 
ogromnej swobody myśli, jaką może dać jedynie 
obcowanie z przedstawicielami różnych naro
dów. Jego widnokrąg uczuciowy jest wyjątko
wo rozległy.

Już na jesieni 1914 roku, arcybiskup Soeder
blom, rzucił wezwanie do wszystkich ewange
lickich władz duchownych, aby przypomniały 
ludom, że ,,wojna nie powinna rozdzierać tych 
więzów, jakie zadzierzgnął między nami Chry
stus“ . W grudniu roku 1917 pragnął zgromadzić 
w Upsali międzynarodową konferencję duchow
nych. Niestety, konferencja ta musiała się ogra
niczyć do przedstawicieli państw neutralnych, 
gdyż inne państwa nie dały delegatom paszpor
tów. Pomimo to jednak arcybiskup Szwecji nie 
zaniechał swych usiłowań. „Wszechświatowy 
Związek Krzewienia Przyjaźni Przez Kościoły“, 
który powstał w przeddzień wojny, już w roku 
1919 odbył swoją pierwszą powojenną konferen
cję w Oud Wassennaer w Holandji. Już wów
czas arcybiskup Soederblom wystąpił z wnio
skiem zwołania podobnej Konferencji świato
wej. Wniosek odrazu został przyjęty; nastał 
długi i żmudny okres przygotowań i już podczas 
następnej konferencji w 1920 roku w Beaten- 
bergu w Szwajcarji rozpatrywano wszechstron
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nie sprawę pomocy dla ewangelickich kościo
łów Europy, które specjalnie ucierpiały pod
czas wojny. Konferencja następna, odbyła się 
w 1922 roku w Kopenhadze i na niej ujawniono 
rozmiary tej wspaniale zorganizowanej pomocy. 
Sprawą tą zdołano zainteresować Amerykę 
Pomoc ta była nietylko doraźną zapomogą ma- 
terjalną; jej ogromne znaczenie moralne i wy
chowawcze spoczywało w tern, że stwarzała 
ona więzy przyjaźni i solidarności między wszy- 
stkiemi kościołami ewangelickiemi Europy 
i świata całego.

Powoli, gdy warunki życia poprawiały się co
raz bardziej, rozpoczęto przygotowania do Kon
ferencji światowej. Zebranie przygotowawcze 
odbyło się w sierpniu roku 1920 w Genewie 
pod oosbistym przewodnictwem arcybiskupa 
Soederbloma.

Ogromne zasługi arcybiskupa Soederbloma 
podczas konferencyj w Sztockohlmie i w Lo
zannie są powszechnie znane. Poświęcił on ży
cie swoje niestrudzonej pracy dla wielkiej idei 
i nie przestaje podkreślać tego obowiązku, ja
ki spoczywa na każdym chrześcijaninie, gdy 
chodzi o krzewienie pokoju. W roku 1928, brał 
udział w ,»Powszechnym Kongresie Pokoju 
i Przyjaźni“ w Pradze Czeskiej, a uczestnictwo 
jego było szczególnie owocne.

,»Powrót kościoła i całego chrześcijaństwa do 
jedności, — mówił — to nie tylko boska obiet
nica, ale święty obowiązek, od którego uchy
lać się nikt nie ma prawa“ .

Dla arcybiskupa Soederbloma wszystkie de
krety, ustawy i pakty, mające gwarantować 
pokój, stają się bezpłodne, gdy nie są ugrun
towane w sercach ludzi dobrej woli lub w po
stawie wewnętrznej ducha, który stawia mi
łość i sprawiedliwość ponad własny egoizm. 
Nie znaczy to wcale, aby arcybiskup Szwecji 
lekceważył pokojowe poczynania polityków, 
bo wszak po podpisaniu paktu Kelloga wysłał 
szereg depesz z życzeniami, i sprawą tą się 
ogromnie interesował. Jego przekonaniem jest, 
że przedewszystkiem trzeba zdobyć serca ludz
kie dla sprawy pokoju, wzbudzić wzajemne zau
fanie społeczeństw i ludów. I w tym właśnie 
kierunku pracuje on bez wytchnienia, pragnąc 
ugruntować panowanie ducha Chrystusowego 
w naszym dzisiejszym świecie, rozdzieranym 
walkami i nękanym wszelkiego rodzaju niepo
kojami.

Arcybiskup Soederblom jest autorem licz
nych dzieł naukowych, chętnie tłumaczonych 
na obce języki. Jest on ojcem dziesięciorga dzie
ci. Całkiem słusznie uważamy go także za ojca 
tej wielkiej współczesnej rodziny ewangelickiej, 
która stawia sobie wysokie cele uniwersalne, 
a której jesteśmy członkami.

W jego osobie został odznaczony ,,Pokój 
Ewangelicki“ , i zostały wynagrodzone wszyst
kie nasze usiłowania dla tej sprawy. Winniśmy 
sobie zdać sprawę z faktu, że nie twórcy ,,Pax 
Romana“ zostali uznani za godnych nagrody za 
swe poczynania, ale ewangelicki dostojnik ko
ścielny i mąż stanu kraju protestanckiego.

L e c t o r .

K O B I E C E
Pani Zofja Kossak-Szczucka uchodzi za pi

sarkę katolicką. Niebardzo wprawdzie wia
domo, co u nas ma znaczyć określenie ,,pisarz 
katolicki“ , ale możemy przypuścić, że jest to 
człowiek znający jako tako katolicyzm. Otóż 
ta pisarka katolicka wydała niedawno powieść 
,»Dzień dzisiejszy“ . Wprowadza nas ona tą 
książką w atmosferę grubych romansów, wia- 
rołomstwa, rozwodów i solidnej niezachwianej 
wiary. Zupełnie zresztą jak Szujski, który wiek 
trzynasty przedstawia jako wiek wyjątkowych 
zbrodni i grzechów wszelakich, a potem z wiel
ką radością dodaje, że niedowiarstwa nie było, 
czyli, że wszystkie te grzechy i zbrodnie po
pełniali wzorowi chrześcijanie — katolicy. 
Smutne, ale prawdziwe.

Pani Szczucka opowiada nam o pewnym mło
dym ziemianinie Porębie, człowieku obdłużo- 
nym po uszy i w dodatku kochliwym. Otóż pan 
Poręba zakochuje się w takiej pani Alinie, ja
kich jest wiele na świecie: żądnej życia i uży
cia, pretensjonalnej, wymagającej i amoralnej

B Ó S T W O .
w całem znaczeniu słowa. Nie wierzy w nic 
i nie odczuwa żadnej potrzeby wiary, a po 
wskazania życiowe chodzi do wróżek, magla- 
rek, czy praczek hotelowych, od których umy- 
słowością i moralnością nie oddala się nadmier
nie. Pan Poręba gotów jest na gruby romans 
z tą panią, ale skutkiem tragikomicznie powi
kłanych okoliczności mąż pani Aliny ucieka od 
niej i gdy panu Porębie wypada ożenić się z pa
nią Aliną, powstaje kwestja rozwodu i wtedy 
ujawnia się osobliwa prawowiemość i pisarki 
i bohatera. Pani Alina gotowa jest na poczeka
niu przejść na protestantyzm i niepotrzebnie 
ciągnie za sobą Porębę. Korowody, myśli takie 
i owakie. Poręba przychodzi do domu w nastro
ju osobliwym. Nad łóżkiem-tapczanem wisi 
ryngraf pradziada, konfederata barskiego. I tu 
odstępujemy pióro pani Szczuckiej:

,,Nawpół zatarte widniało na niem ciemne 
lico Bogarodzicy. Z goryczą pomyślał, że ten 
ryngraf nie będzie miał prawa tu wisieć. Za
trzymać go byłoby bluźniarstwem. Wszakże
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zaprze się, odprzysięgnie, wyrzeknie tej najcud
niejszej postaci Matki Miłosierdzia, Opiekunki 
ludzi. Co jest w wierze katolickiej najtkliwszą 
ostoją, co podtrzymywało tylu ludzi przez tyle 
wieków, — litościwa słodycz kobiecego Bóstwa, 
Matki, to on odrzuci i zdepcze.,. Choć od wcze
snych lat nie praktykował (jak dziewięćdziesiąt 
procent mężczyzn w Polsce), czuł, że Wiara 
jest, stoi gdzieś poza nim, jak oparcie niewzru
szone...“ (Podkreślenie nasze).

A więc kobiece Bóstwo, czyli nowość w ka
tolicyzmie bądź co bądź niesłychana. Ale ,,Wia
ra jest“... Poręba czuł to wybornie. Nie prze
szkadzała mu ta wiara oszukiwać zacnego czło
wieka z jego żoną, zbudziła się dopiero przy 
spojrzeniu na ryngraf. Nie, to nie wiara „jest“ , 
ale fetyszyzm jest, a kobiecego Bóstwa w chrze
ścijaństwie dotychczas nie było.

W powieści pani Szczuckiej jest także postać 
reprezentująca tradycję, wiarę ojców i t. d. Jest 
nią pani Manieczka Kozińska, osoba nie wiado
mo dlaczego przedstawiona przez autorkę 
w niekorzystnem oświetleniu zacofania i koł- 
tuństwa. Ta pani Manieczka broni nierozerwal
ności sakramentu małżeństwa, a czyni to mniej 
więcej według przepisu maksymy niemieckiej: 
„Ordnung muss sein“ (porządek musi być). Ra
da była, że Poręba, taki gotowy do romansu, 
nie potrzebował z panią Aliną zmieniać wyzna
nia i przeprowadzać rozwodu, bo mąż pani Ali
ny popełnił samobójstwo, zręcznie upozorowane 
nieszczęśliwym wypadkiem. Pozostawił żonie 
majątek, pan Poręba ma więc pieniądze na wy
kupienie weksli i na meljoracje rolne i zacho
wuje wiarę ojców. Do pani Manieczki odzywa 
się, że bronienie pozorów to obłuda, ale pani 
Manieczka woła:

.„Wcale nie! Nie chcę z panem dyskutować 
z punktu widzenia wiary, tylko poprostu z punk
tu widzenia ekonomiczno-społecznego... Roz
wód to bolszewizm... To jest bolszewizm, bo 
stawia swobodę, widzimisę jednostki, wpoprzek 
całego układu społecznego, przeciw dobru spo
łeczeństwa... Przecież i kościół zrobił z małżen

Rok VI

stwa sakrament dla względów socjalnych...“
(Podkreślenie nasze).

Gdy bolszewicy twierdzą, że sprawa małżeń
stwa to sprawa czysto i wyłącznie gospodarcza, 
socjalna, to można z nimi dyskutować, gdy pani 
Szczucka wkłada obrończyni sakramentu mał
żeństwa argumenty ekonomiczno-społeczne 
w usta i wywodzi, że kościół zrobił z małżeń
stwa sakrament ze względów socjalnych, to się 
dyskutować nie chce, bo trzebaby sięgać dale
ko wstecz i uczyć katolicką pisarkę elementar
nych podstaw katolicyzmu. Musiałaby się do
piero dowiedzieć, że istnieje ewangelja, na któ
rą powołuje się kościół i że nie on „robi*' sa
kramenty, ale że je bierze jako istniejące. Ele
mentarny katechizm rzymsko-katolicki na 
pierwszą klasę powiedziałby jej, że „sakrament 
to znak widzialny od Jezusa Chrystusa ustano
wiony, przez który odbieramy łaskę boską nie
widzialną i wewnętrzne uświęcenie“.

Takich elementarnych rzeczy nie wie „pisar
ka katolicka“ . Mogłoby nam to być obojętne, 
ale chodzi tu o coś więcej, niż indywidualna 
ignorancja. Taki stosunek do przedmiotu wia
ry jest w Polsce powszechny. Jest to chwaleb
na fides implicita, czyli całkowita i bezwzględ
na wiara w to, w co wierzy kościół, ale ta fides 
implicita nie interesuje się tern, w co kościół 
wierzy i dlatego tak łatwo jednemu księdzu 
poprowadzić za sobą całą parafję na przeciwny 
biegun doktryny. Cywilzacja zaczyna się od za
interesowania przedmiotem wiary wyznawanej. 
Gdyby się pani Szczucka zainteresowała wiarą 
katolicką, to dowiedziałaby się, że kościół ka
tolicki nie robi sakramentów dla względów so
cjalnych i że w katolicyzmie niema dotychczas 
bóstwa kobiecego. I może takie zainteresowa
nie zbudziłoby w niej myśl krytyczną, a ta dała
by treść jej dużemu talentowi, dotychczas, nie
stety, pustemu. Narazie mówi nam tylko, że 
,,Wiara jest“ . Ale jaka treść tej wiary i gdzie 
ta wiara jest, tego ona sama nie wie, podobnie 
jak miijony naszych braci-współobywateli.

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

G Ł O S O W I  E W A N G E L I C K I E M U
W O D P O W I E D Z I

W notatkach „Ze świata“ zamieściliśmy 
w podwójnym zeszycie „Jednoty“ (listopad — 
grudzień 1930 Nr. 11—12) uwagę, zaczerpniętą 
z „Kostnickich Jiskier“, skontrolowaną na spra
wozdaniu zjazdowem dwutygodnika niemiec
kiego „Christliche Welt“ (Nr. 14 z lipca 1930). 
N'otatka nasza ma nagłówek: ,,Niemcy. Duch 
nietolerancji w kościele ewangelickim“. Jest

w niej mowa o dziwnem zachowaniu się Zjazdu 
wobec delegata krajowego Synodu badeńskie- 
go i przedstawiciela Socjalistów religijnych, pa
stora Eckerta. Według sprawozdań D-ra J. Ku
bła i D-ra M. Radego, na zjeździe prym dzier
żyła najreakcyjniejsza grupa, która dała zjazdo
wi przewodniczącego zgoła nieodpowiedniego. 
1 właśnie dzięki jego nietaktowi doszło do wiel
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kiego zgorszenia. Oto co o tej pożałowania god
nej sprawie pisze „Christliche Welt“ .

„Głownem złem było to, że Zjazd popełnił 
błąd w wyborze przewodniczącego- Wyłoniła 
go z pośród siebie najliczniejsza grupa prawi
cowa... Zacny, pobożny, a w życiu kościelne m 
wypróbowany ten człowiek, nie dorastał do 
swego zadania- A więc nie sam pastor Eckert, 
ale regulaminowa i psychologiczna nieporad
ność przewodniczącego ponosi odpowiedzial
ność za to, że na Zjeździe doszło do tej gorszą
cej sprawy“- Cytowane pismo zaznacza, że 
przemówienie pastora Eckerta można było wy
słuchać spokojnie, chociaż postawą, gestem 
i słowy przypominał fanatyka i chociaż chciał 
on Zjazd nastroić na ton pokutny, to jest na ton, 
na jaki Zjazd w rezolucjach swoich sam się na
stroił. ,»Zamiast tego przewodniczący nie do
puścił do dyskusji w sprawie rezolucji rosyjskiej 
i natychmiast poddał ją głosowaniu, a prośbę 
Eckerta o głos odrzucił. Regulamin zjazdowy 
upoważniał go do tego, ale rygorystyczne sto
sowanie regulaminu względem nowicjusza i to 
przez przewodniczącego, który sam niebardzo 
się w tym regulaminie orjentował, było fatalne. 
Przecież ten sam przewodniczący w dwa dni 
później przeoczył zasadę, że propozycji zakoń
czenia dyskusji nie poddaje się głosowaniu na 
zawołanie... Zresztą w przemówieniu Eckerta 
nie brakło tonów wyraźnie poważnych— Tem 
większe było zdumienie, gdy na początku po
siedzenia następnego przewodniczący jeszcze 
raz przywołał patsora Eckerta do porządku, 
a mianowicie z powodu obrazy dawnej armji, 
Jednemu z dawnych generałów mogło się przy 
mowie Eckerta serce zakrwawić, ale tu nie cho ■ 
dziło przecie o generała, lecz o przewodniczą
cego Zjazdu kościelnego- Niedość na tem; gdy 
Eckert podczas dyskusji nad rezolucją kościel
ną poprosił o głos, przewodniczący natychmiast 
zamknął dyskusję i zarządził głosowanie. To 
było nie po rycersku! Gdy wobec wielu staje 
człowiek jeden, należą się mu względy specjal
ne- Eckert nie był przecie wrogiem, ale człon
kiem i współpracownikiem naszego sejmu ko* 
ścielnego- Nie było wszak wykluczone, że ze 
względu na treść rezolucji mógł on był powie
dzieć wiele pozytywnego- Odpowiedź swoją bę
dzie teraz wydatnie propagował poza Zjazdem, 
a z pewnością nie na chwałę i korzyść Kościoła 
ewangelickiego! Po odejściu Eckerta przedsta
wiciele drugiej i trzeciej grupy wypowiedzieli 
się wyraźnie, że postępowania względem Ec
kerta nie pochwalają; było wszakże już zapóź- 
no“. (Podkreślenia nasze).

Tak samo wypowiada się w tej sprawie Dr. 
M. Rade w tym samym numerze Chr. Welt". 
,,Kostnickie Jiskry“ (Nr. 402/X 1930) zamieściły 
glossę na temat tego dziwnego zajścia i zakoń
czyły ją uwagą: ,,Tak oto skończył się zjazd ju
bileuszowy kościoła, który od chwili swego 
powstania głosi jaknajszerszą tolerancję i wol
ność przekonań osobistych. Wybitniejsi działa

cze kościoła, jak naprzykład profesor Rade, 
wyrazili ubolewanie nad nietolerancyjnem po
stępowanie zjazdu i publicznie przeciw niemu 
wystąpili“ .

A więc ,,Christliche Welt“ , pismo niemieckie 
i ewangelickie stwierdza, że pastor Eckert zo
stał przez przewodniczącego skarcony za obra
zę dawnej armji cesarsko-niemieckiej, a nie za 
jakieś krytyczne stanowisko w sprawie rezolu
cji rosyjskiej. Z tego wynika, że duch szowiniz
mu i hitleryzmu przedostaje się nawet na Zja
zdy kościoła ewangelickiego, nad czem ubole
wamy jako ewagelicy. Ubolewamy zaś tem bar
dziej, że przeciwko duchowi szowinizmu i hitle
ryzmu energicznie występuje nawet episkopat 
katolicki w Niemczech.

W tegorocznym N-rze 2-gim ,,Głosu Ewange
lickiego“ znajdujemy ostry monit pod naszym 
adresem za tę właśnię uwagę powtórzoną za 
czepkiem pismem ewangelickiem ,,Gł. Ew.“ 
pisze o naszej uwadze:

,.Uwaga ta broniąca pastora Eckerta i jego 
wolności słowa, pośrednio broni jeszcze czegoś 
innego, czego napewnoby bronić nie chciała 
„Jednota“ . Zasady bowiem szanownego Ks. Re
daktora dobrze znamy i je cenimy, przeto mnie
mamy, że tylko przez jakieś niedopatrzenie lub 
pomyłkę wkradła się taka uwaga, która z jed
nej strony imputuje kościołowi naszemu jakąś 
nietolerancję, a z drugiej broni pastora-bolsze- 
wika i jego bezczelnych wystąpień w obronie 
regime'u moskiewskiego“ .

Szanowny „Głos Ewangelicki“ jest stanow
czo zbyt nerwowy, albo nie czyta uważnie. Nie 
bronimy żadnego pastora Eckerta, którego nie 
znamy, ale wstydzimy się jako ewangelicy za 
tę nietolerancję, która za szczyt mądrości uzna
ła zakrzyczenie delegata krajowego Synodu ba- 
deńskiego. W pismach ewangelickich czytuje 
się nieraz, że obecny stan chrześcijaństwa 
w Rosji zawiniło samoż oficjalne chrześcijań
stwo, które było powolnem i układnem narzę
dziem carów i ich polityki. Nawet w rosyjskiej 
rezolucji Zjazdu norymberskiego są tony skru
chy i pokuty. Nie o to więc chodziło. Szowinizm 
niemiecki wzburzył się dopiero, gdy Eckert 
poddał krytyce starą armję cesarsko-niemiec- 
ką. Gdybyśmy chcieli postępować wzorem 
„Głosu“ , to moglibyśmy mu imputować, że bro
niąc prezydjum Zjazdu, broni armję cesarsko- 
niemiecką i junkierstwo reakcyjnych grup zja
zdowych. Napiętnowaliśmy szowinizm nacjonali
styczny, który opanowuje całe życie Niemiec 
i zagraża pokojowi świata. I my jesteśmy wszak 
ewangelicy, ale to nie znaczy, abyśmy mieli 
godzić się z niemieckim szowinizmem, szczegól
niej gdy wybucha na zjazdach kościelnych.

Nic nikomu nie imputujemy: stwierdzamy 
fakt, że pastor Eckert został skarcony za obra
zę cesarsko-niemieckiej armji, że odebrano mu 
głos i że został ze Zjazdu wygryziony. Nie je
steśmy nieomylni, ale „Głos Ewangelicki“ wie 
chyba z własnego doświadczenia, że co pisze
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my, to umiemy udowodnić i uzasadnić w razie 
potrzeby. Oczywiście, że wobec tego uwagę 
.,Głosu“ jako nierzeczową z całą stanowczością 
odpieramy.

I jeszcze jedno. Materjały do rubryki ,,Ze 
świata“ w numerze wspomnianym zebrała 
i podpisała p. Elżbieta Hulkówna, córka wybit
nego publicysty i pisarza ewangelickiego. 
Uprzejmość ,,Głosu“ , która tak łaskawie tłu
maczy redakcję ,,Jednoty“, tern ostrzej obcią
ża ją. Jest to nie po rycersku, bo Redaktor 
,,Głosu“ zna równie dobrze p. Elżbietę Hulków-

nę, względnie jej ojca, jak zna Redaktora na
szego pisma, i wie, że nikt tu nie myśli bronić 
bolszewizmu. Musimy przeto mieć to przykre 
wrażenie, że nie chodziło ani o zjazd, ani o pa
stora Eckerta, ale o jakieś uboczne cele. I tak 
też całą tę sprawę traktujemy w głębokiem 
przekonaniu, że ..Głos“ wie aż nadto dobrze, 
że ani ,»Christliche Welt“ , ani „Kostnickie 
Iiskry“ , ani my i nasi współpracownicy z bol- 
szewizmem nie mamy nic wspólnego. I to 
przekonanie nam wystarcza.

Redakcja*
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Z E  Ś W I A T A .
FRANCJA.

Śmierć Pawła Doumergue.

Ewangelicyzm francuski poniósł dotkliwą 
stratę. Dnia 15.XI. r. ub. zmarł pastor ewang.- 
reform. Paweł Doumergue, w wieku lat 71.

Paweł Doumergue pochodził ze starej rodzi
ny hugenockiej. Po odbyciu studiów teologicz
nych bvł kolejno pastorem w Valence, w Saint- 
Germain-en-Lave i w Ivry-Montrouge. Wszę
dzie pozostawił po sobie wspomnienia jak naj
lepsze. Jego praca szła wybitnie w kierunku 
laicyzacji ewangelicyzmu.

W roku 1898 wraz z pastorem B. Couve za
łożył świetny dwutygodnik ,.Foi et Vie“ . Pismo 
to wywierało i wywiera do dziś jeszcze ogrom
ny wpływ na całokształt francuskiego ewan
gelicyzmu.

W czasach gdy francuscy intelektualiści-wol- 
nomyśliciele zaczęli wzmożoną akcję ateistycz
ną, Doumergue przeciwstawiał im ,»Conferen
ces de Foi et Vie“ , odczyty przeznaczone ,,dla 
wzmocnienia podstaw życia duchowego“ . Do 
tej owocnej pracy wciągnął oprócz najwybit
niejszych działaczy i uczonych ewangelickich 
także myślicieli tak znakomitych, jak naprzy- 
kład Bergson, Boutroux, Henryk Poincare i wie
lu innych. Zainteresowanie odczytami ,,Foi et 
Vie“ było ogromne, a ich wpływ naprawdę zba
wienny. Po tematach ogólnych i oderwanych 
zaczęto studja ściślej związane z życiem i spra
wami społecznemi. Po bliższem zapoznaniu się 
z ogromem nędzy, panującej wśród niższych 
warstw społecznych, Doumergue zainicjował 
,,Ecole pratique du service sociale“ , aby tej 
nędzy skutecznie zapobiegać i aby z nią wal
czyć. Inicjatywa Doumergu2*a w tej dziedzinie 
przyngsi prawdziwy zaszczyt ewangelicyzmo- 
wi francuskiemu.

Podczas wojny wydawał on ,,Journal du sol- 
dat“ , a ówczesne odczyty ,,Foi et Vie“ bro
niły podstawy moralnej sprzymierzonych oraz 
sprawy małych uciemiężonych narodów.

Pastor Doumergue brał czynny udział w sto
warzyszeniach ,,Amities franęaises a Tetran- 
ger“ oraz ,,Amis de la pensee protestante“ . 
Jednocześnie był on współpracownikiem pra
wie wszystkich francuskich pism ewangelic
kich.

ROSJA.

Dwa tysiące nowych sekt religijnych w Rosji 
Sowieckiej.

Prześladowania przeciwraligijne w Rosji So
wieckiej wywołały nieopisany chaos w życiu 
religijnem tego kraju. Ciemny lud, prześladowa
ny za przynależność do kościołów, ucieka sie 
do niezliczonych sekt, stowarzysz zń i przeróż
nych organizacyj nielegalnych. Powstaje tam 
obecnie cała masa nowych sekt, cofających sie 
w rozwoiu religijnym o całe wieki. Naprzykład 
we wsi Oblis koło Żytomierza, powstała taka 
sekta pierwotna i magiczna w całem znaczeniu 
.Jowa Jei wódz i wielki kapłan, nazwiskiem 
Sidłun, utooił niedawno dwoie swych dzieci 
w stawie, oświadczając, że składa ofiarę Bogu, 
idąc śladami patriarchy Abrahama. Zdołano 
ustalić, że i inni członkowie tej sekty zdecydo
wali się zabić swoje dzieci, zarażone ideami ko
munistycznemu.

We wsi Mako'vej, koło Moskwy, pewien wło
ścianin, nazwiskiem Guszczenko. komunista 
i prezes związku przeciwreligijnego, w skrusz2 
za to, że został bezbożnikiem, zwrócił się do
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miejscowego popa z prośbą o przyjęcie go z po
wrotem na łono kościoła. Gruszczenko zastrze
lił komunistę Antonowa i uciekł do lasu, gdzie 
założył sektę pod nazwą ,,X-te przykazanie“ . 
Ten były komunista propaguje obecnie wśród 
włościan nową naukę. Twierdzi on, że Mojżesz 
się omylił, bo otrzymał od Boga tylko 9, a nie 
10 przykazań, i że on sam wymyślił 10-te przy
kazanie: „Nie zabijaj!“ Członkowie tej sekty 
rozpoczęli zawziętą walkę z komunistami.

W okolicach Samary powstała sekta kobiet, 
której liczne członkinie obcinają sobie prawą 
pierś. Jest rzeczą niemożliwą wyliczyć rozmai
te praktyki uprawiane przez wszystkie te 
sekty.

Trzeba pamiętać, że w Rosji zawsze istniała 
wyjątkowa skłonność do tworzenia sekt. Dzi
siejsze warunki życia religijnego sprzyjają tej 
skłonności nadzwyczajnie. *

(Orient).

*
¥ ¥

STANY ZJEDNOCZONE.

Nowa fala ateizmu.

„Amerykańskie Stowarzyszenie dJa Propa
gandy Ateizmu“ zostało niedawno zalegalizo
wane przez Sąd Najwyższy. Stowarzyszenie to 
prowadzi bardzo energiczną propagandę śród 
młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej. Pierwszy 
misjonarz tego stowarzyszenia wyjechał już do 
Europy, a mianowicie do Szwecji.

Wyjątkowo dużo uwagi poświecą stowarzy
szenie protestanckim studentom teologji. Wy
syła im wszystkie swoje publikacje i pisma 
z wytrwałością godną lepszej sprawy. Główny 
sekretarz stowarzyszenia podaje się za byłego 
pastora i opowiada, że jakoby przestał wierzyć 
po przeczytaniu jednego z traktatów wydanych 
przez to stowarzyszenie.

Należy zaznaczyć, że traktat ten wydano już 
w 89 tysiącach egzemplarzy, inny zaś osiągnął 
liczbę 40 tysięcy, oba zaś te traktaty przetłu
maczono na język hiszpański i arabski. Założo
no już nawet wyższą szkołę ateizmu; jej zwo
lennicy oczekują * po niej ogromnie dużo, cho
ciaż szkoła ta jest nikła. Organizuje się obec
nie oddziała stowarzyszenia w Ameryce Po
łudniowe*. Niedawno uroczyście otwarto „Dom 
Ateistyczny“ , który ma być ośrodkiem propa
gandy. Zapewniono już sobie stoisko na mię
dzynarodowej wystawie w Chicago w roku 
1933.

Stowarzyszenie prowadzi bardzo usilna akcję 
śród proletarjatu niemieckiego i ma już jakoby 
700 tysięcy członków. Już przed wojną prowa
dzono w Niemczech walkę z kościołami i Biblją. 
propagując spopielanie zwłok. Na skutek akcji 
stowarzyszenia między rokiem 1919 a 1921 mia-

ło wystąpić z kościoła 300 tysięcy osób. Cho
ciaż celem stowarzyszenia jest tylko szerzenie 
ateizmu na całym świecie, to jednak bierze ono 
żywy udział także w życiu politycznem.

W propagandzie swojej ateiści nie potrafią 
zdobyć się na nic oryginalnego, posługują się 
staremi metodami kościołów i żywcem je ko- 
pjują. Po pierwsze zmieniają nazwy świat na- 
przykład: Boże Narodzenie jest Świętem Zrów
nania, Konfirmacja jest świętem poświęcenia 
młodzieży; stworzono także święto dla wstępu
jących w związki małżeńskie. Ateiści kształcą 
własne pielęgniarki, zakładaja specjalne ogród
ki dziecięce, starają się nawet o prawo zajmo
wania się więźniami, czyli że czynią to samo, co 
dotychczas czyniły kościoły chrześcijańskie.

NIEMCY.

Data Wielkiejnocy.
Rada ewangelickich kościół™' niemieckich 

zaproponowała ustalenie daty Wielkiejnocy na 
pierwszą niedzielę po 21 marca.

Dziwny komentarz.
Rasyści germańscy już od dawna za przykła

dem H. st. Chamberlaina głosili, że wszystko, 
co na świecie jest dobrego, to jest dziełem ra
sy germańskiej. Obecnie były cesarz Wilhelm 
II poszedł ich śladem i stał się dość osobliwym 
komentatorem Pisma Świętego. Utrzymuje on 
mianowicie, iż centurion z Kafamaum, który 
prosił Jezusa, aby uzdrowił jego sługę, był ofi
cerem niemieckim. Dalej dowodzi że centurjon 
pod którego dozorem Jezus został ukrzyżowa
ny, także był Niemcem, podobnie jak urzędnik 
który wezwał Szymona z Cyreny, aby niósł 
krzyż za Jezusem. Ten niezwykły komentarz * 
cesarza niemieckiego ooiera się na tern, że we- 
dle najnowszych danych historycznych 
w owych czasach w Judei była legja germań
ska armii rzymskiej.

(The United Presbyterian)

STOWARZYSZENIE TEOLOGIA.
Stowarzyszenie teologiń zgromadziło się po

raź piąty w Poczdamie. Stowarzyszenie liczy 
sto i jedną członkinię., z czego 58 członkiń zwy
kłych, a 43 członkinie nadzwyczajne (studentki 
teologji).
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Z pośród członkiń 26 zaledwie zdało już oba 
egzaminy i jest w służbie kościoła, zaś 60 przy
gotowuje się do pierwszego albo drugiego egza
minu.

Liczba studentek teologji stale się powiększa, 
nie można jednak mówić o jakimś entuzjazmie 
dla stuljów teologicznych.

Teologinie, które już pracują, zajmują prze
ważnie stanowiska przy parafjach, w misjach 
i przeróżnych stowarzyszeniach, w szkolni
ctwie i w pracy społecznej.

Elżbieta Hulkówna.

WARSZAWA.

Rada Kościołów Ewangelickich.

W dn. 11 grudnia r. ub. odbyło się pod prze
wodnictwem ks. Biskupa D. J. Burschego ze
branie Rady Kościołów Ewangelickich, poświę
cone m. i. sprawie ostatecznego ustalenia pro- 
tokułu wileńskiego, regulaminu obrad i wyboru 
przewodniczącego na następną kadencję, któ
rym został jednomyślnie obrany Ks. Biskup D. 
J. Bursche. Celem omówienia aktualnych za
gadnień uchwalono urządzić następne zebranie 
dn. 12 i 13 lutego r. b. Ew. — Pol.

SZ W A J C AR J  A.

Zjazd międzynarodowy w Zurychu.
Egzekutywa Międzynarodowej Unji ducho

wnych antymilitarystycznych postanowiła A o- 
łać 2-gi Międzynarodowy Kongres w dn. 2 — 
4 września 1931 r. do Zurychu. Prowizoryczny 
program przewinuje m. i. wykłady prof. L. 
Ragaza, D-ra H. Macphersona z Edynburga 
i zebranie publiczne, na którym mają przema
wiać przedstawiciele różnych krajów. Ew.-Pol.

Centrala ekumeniczna w Genewie.

W związku z reorganizacją Rady Ekume
nicznej chrześcijaństwa społecznego sekretarjat 
ruchu sztokholmskiego został przeniesiony do 
Genewy. Generalny sekretarjat administracyjny 
powierzono D-rowi Atkinsonowi, któremu do
dano do pomocy p. Steele'a. Generalnym se
kretarzem działu spraw zewnętrznych jest Dr. 
A. Keller. Sekretarjat mieści się w ,,Centrali 
Ekumenicznej“ (2 Rue Montchoisy), gdzie także 
mieszczą się biura międzynarodowych organi- 
zacyj chrześcijańskich jak Imki, Iwki, Wszech
światowego Związku Studentów, Chrześcijań

skiej Rady Misyjnej, Centrali europ, niesienia 
pomocy kościołom i i. Ew.-Pol.

CZECHOSŁOWACJA.

(Rada Związku Kościołów ewang. w Czecho
słowacji).

W dn. 7 i 8 grudnia r. ub. odbyło się w Bernie 
zebranie Rady Związku kościołów ewange
lickich pod przewodnictwem seniora D-ra 
Souczka. Rozpatrywano zagadnienie pokoju 
międzynarodowego, reformy szkolnictwa, pro
blem bezrobocia, opieki nad dziećmi, reformy 
prawa karnego i i. Uchwalono zorganizować 
biuro Związku. Z ramienia kościoła ewange
licko - augsburskiego wyznania na Śląsku Cie
szyńskim brał udział w zebraniu ks. Teper 
z Błędowic. Ew. - Pol,

*

PRAGA.

Wyświęcenie biskupa polskiego.

Jak donosi pismo czeskie ,,Poledni List“ od
była się dn. 11 grudnia 1930 r. w Pradze uro
czystość wyświęcenia prałata Stanisława Za 
charjasiewicza na biskupa - administratora pol
skiego katolickiego kościoła narodowego. Aktu 
dokonał patrjarcha czeskosłowackiego kościoła 
narodowego ks. Prochazka w asystencji biskupa 
i Rady Naczelnej tegoż kościoła. Wymienione 
pismo podaje fantastyczną liczbę zwolenników 
polskiego kościoła, bo 300.000, do których za
licza i Czechów wołyńskich. Teolodzy mają się 
kształcić w Pradze.

Trzeba zaznaczyć, że Stan. Zacharjasiewicz 
został w r, 1927 przez władzę przełożoną „Pol
skiego narodowego Kościoła prawosławnego“ 
zwolniony ze stanowiska proboszcza tegoż ko
ścioła i zasuspendowany za poważne wykrocze
nia przeciwko dyscyplinie kościelnej Mimo 
dwukrotnej prośby Zacharjasiewicz nie został 
przyjęty z powrotem do kościoła prawo
sławnego. Ew. Pol.

Statystyka chrześcijan na świecie.

Według miarodajnego ,,The Statesman's Year
book 1929“ ewangelików było w r. 1929: 
w Europie 118.893.627, w Stanach Zjednoczo
nych Ameryki 54.624.976, w Kanadzie 4.715.778. 
w Meksyku 56.000, w poludn. Ameryce 607.500
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w Australji 6312.000, w Azji wszystkich chrze
ścijan 44.000.000. Katolików liczyła Europa 
184.426.950, Stany Zjednoczone Ameryki 
18.878.722, Kanada 3.389.636, Meksyk 12.664.000, 
płdn. Ameryka 67.000.000, Australja 1.834.000. 
Prawosławnych było w Europie 124.350.678. 
Powyżej podana liczba chrześcijan Azji jest nie
ścisła. Według World Almanac and Encyclo
paedia, na które powołuje się ,,Przewodnik Ko
ściołów z r. 1930“ Azja liczyła w rzeczywisto
ści 6.052.547 ewangelików, 13.907.251 katoli
ków i 8.458.000 prawosławnych. Ruch ekume
niczny obejmuje już 194 miljonów ewangelików 
i kościoły prawosławne poza Rosją sowiecką. 
Drugi obóz chrześcijaństwa stanowi kościół ka
tolicki z przeszło 304 miljonami wyznawców. 
Ew .Pol.

Nowe pismo tygodniowe.

Od 14 grudnia ub. r. wychodzi w Warszawie 
tygodnik polityczny, społeczny i literacki p. t. 
,,Życie Polskie“ pod naczelną redakcją p. Lud
wika Józefa Ever ta, senatora R. T. „Będziemy 
hołdowali myśli, pracy, krytyce...“ czytamy 
w słowie wstępnem, „kusimy się na stworzenie - 
skromnego na początek — ośrodka refleksji 
i syntezy. Ufamy, że uda nam się skupić koło 
siebie grono, które dostrzegać będzie i oceniać 
siły pouczające i tworzące życie — a nie jedy
nie pianę na grzbietach fal życiowych“. ,,Am
bicją naszą — czytamy dalej — i zadaniem 
jest służyć zdrowiu polskiego życia“ .

W programie swym tygodnik starać się bę
dzie ,, nawiązać do najpiękniejszych tradycyj 
polskich, do epoki rozkwitu, która była zara
zem epoką panowania zdrowej, odważnej i wol

nej myśli, myśli poszukującej i budującej“. 
Wśród współpracowników spotykamy nazwi
ska znanych i wybitnych polityków i literatów: 
pp. prof. Makowskiego, Kamienieckiego, Błę
dowskiego, A. Krzyżanowskiego, Waleskiego, 
P. Hulki - Laskowskiego, Wł. L. Everta, L. Po- 
mirowskiego. Tygodnik, utrzymany na wysokim 
poziomie, porusza rzeczowo aktualne zagadnie
nia życia gospodarczego, politycznego, społecz
nego i literackiego. Korespondencje zagraniczne 
przynoszą sporo matefjału informacyjnego. Jak 
z pierwszych numerów wynika, pismo stara się 
uwydatnić walory światopoglądu i kultury 
ewangelickiej. Z tych względów zasługuje na 
poparcie ogółu ewangelickiego. Adres Admini
stracji: Warszawa, Nowy Świat 37 m. 17.

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

1. W-y p. Stanisław Bojarski — Ozorków . . .z ł .  25.00
2. W-y p. Ppłk. Wilhelm Hórl — Inowrocław . „ 10.00

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

1. W-y p. Włodzimierz Malinowski —Warszawa . zł. 4.00
2. W-y p. Henryk Kwiatkowski—Warszawa . . „ 8.00
3 W-y p. Prezes Leon Błaszkowski—Warszawa. „ 8.00
4. W-a p. D-rwa Marja Kellerowa— „ „ 6.00
5. W-a p. Anna Mende — Skierniewice 3.00

III. Na „Gwiazdkę” dla dzieci z Przytułku 
dla uczczenia pamięci ś. p. Ks. Superintendenta 

Władysława Semadeniego:
1. W-a p. Janina Praussowa — Warszawa . , . „ 15.00
2. W-a p. Bronisława Gąsiorowska —Warszawa . „ 25.00

.u Serdeczne dzięki!

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

w Warszawskim Kościele Ewangelicko-Reformowanym na miesiąc luty 1931 r.
Nabożeństwa rozpoczynają się o godzinie 11*15 przed poł., o ile nie jest podana inna godzina.

1. Niedziela, dn. 1.11. (N. Staroz.ipus.na) . . ..................... ....................  — Ks. J. Jeleń

2. Niedziela, dn. 8.11. (N, Mięsopustna) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do
niej przygotow aniem ........................................................ ........................................ — Ks. St. Skierski

3. Niedziela dn. 15.11. (N. Z apustna)..................................................................................— Ks. J . Jeleń

4. Niedziela, dn. 22,11. (N. I Postu) z Komunją Ś-tą i bezpośredniem do niej
przygotowaniem . . . .  .............................................................  . . .  — Ks. Płk. K. Szefer

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; \ str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 4,
30, 20, i V8 str. bez względu na stronę — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona — zł 100; l/j str. — 50; 74 str. — 30; V8 — zł 20.— Przy ogłoszeniach kombinacyj
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza się 30 °t*
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