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KRZYŻ CHRYSTUSOWY -  ŚWIADECTWO
NASZEGO GRZECHU

II Kor. $21 »Bóg Tego, który grzechu 
nie znał, za nas grzechem uczynił".

Nadszedł okres passyjny. Z  kazalnic naszych płyną słowa o krzyżu na Golgocie, o zbawieniu 
przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. O męce Pańskiej mówią nam słowa Pisma Świętego, 
modlitwy i pieśni religijne — w czasie nabożeństw niedzielnych. Zdawałoby się, że te zewnętrzne 
przejawy są owocem odczuć i przeżyć głębokich, wyrazem całkowitego zrozumienia tej wielkiej 
treści, jaka zawarta jest w tym jedynym słowie „krzyż” . Zdawałoby się, że w okresie tym 
wchodzić winna do naszego życia jakaś inna, niepowszednia nuta, która nadaje rys powagi 
i surowości w ocenie samego siebie i zjawisk życia powszedniego. Tak by się zdawało, tak by 
raczej być winno w stosunku do tych, którzy się zwą wyznawcami Ewangelji Jezusa Chrystusa, 
którzy krzyż Jego za symbol swego życia i swych wierzeń przyjęli i zachować pragną. Ale 
czy tak jest istotnie w naszym chrześcijańskim świecie? Czy to, co się wydaje normalną a nawet 
konieczną konsekwencją przesłanki zasadniczej, jaką jest krzyż Jezusowy — jest nią istotnie 
dla tych rzesz miljonowych, które stanowią chrześcijańskie społeczeństwa i narody? Trudnoby 
szukać odpowiedzi twierdzącej w całokształcie życia naszego na pytania powyższe, co gorsza, 
jeśli nawet w pewnych poszczególnych wypadkach odpowiedź taka byłaby możliwa — to jedynie 
jako Wyjątek, potwierdzający słuszność odpowiedzi przeczącej.

W tej bowiem dziedzinie naszego chrześcijaństwa, której na imię krzyż, spostrzedz można 
bardzo łatwo jeszcze większą rozbieżność między hasłem a jego realizacją, niż w jakiejkolwiek 
innej, i trudno się obronić wrażeniu, że o krzyżu mówi język, słów o krzyżu słucha ucho, pieśń 
o krzyżu śpiewają wargi — ale nie mówi, nie słucha, nie śpiewa istotna jaźń człowieka, jego 
dusza. I jakżeż to się dzeje, że przy pewnym nawet poszanowaniu, może nawet przywiązaniu 
do tego wszystkiego, co jest wyrazem pasji Chrystusowej — człowiek tak daleko stoi od je j
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istotnego znaczenia? Niewątpliwie przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, ze zbyt płytko, zbyt 
lekk° * powierzchownie odczuwamy wszelkie przejawy życia religijnego, że przyzwyczailiśmy się 
widzieć w nich raczej pewien szablon często czysto mechanicznych obrzędów i tradycyjnych 
form, niż żywe światło natchnień życiowych i sprawdzian własnej wartości rzeczywistej. A jeżeli 
mowa o „krzyżu” — to jest jeszcze jedna przyczyna rozdźwięku między hasłem a wykonaniem— 
a jest nią nasz grzech. Zdaję sobie sprawę, jak  niewdzięcznego tym słowem dotykom tematu, 
jak  obcem jest dla człowieka specjalnie współczesnego zrozumienie treści tego słowa, choćby się 
jego dźwięk powtarzało setki i tysiące razy. A jednak hez jego zrozumienia cała nauko
0 Zbawieniu, stojąca przecież w centrum nauki chrześcijańskiej- staje się tylko oderwaną, 
fantastyczną teorją, słowem, o którem mówi Paweł „że jest dla żydów zgorszeniem, dla greków 
zaś głupstwem” . Oczywiście głośno i jawnie nikt tego nie wypowie i to dla względów i przyczyn 
różnego rodzaju, ale W głębi dusz i serc musimy niewątpliwie przyznać, że to, co było dla 
Jezusa Chrystusa straszną i wielką rzeczą, od której uzależniał cały stosunek Boga do człowieka, 
czemu poświęcił swe życie i swe dzieło — dla nas jest to tak bardzo obce, tak niezrozumiałe, 
że nie wiemy co z tern właściwie począć, a nie wiedząc tego, zachowujemy pewne pozory, 
skrupulatnie omijając, lub przemilczając treść. To też w tej właściwie dziedzinie faryzeizm 
religijny święci największe tryumfy i daje najsmutniejsze świadectwo naszej wartości i istotnego 
do Boga stosunku. A przecież krzyz Chrystusowy podżwignął duszę ludzką do wyżyn 
niedoścignionych, umiał ją  odmienić i odrodzić, umiał ją  prowadzić na trud i znój z radością
1 śpiewem. Czyżby już minęły czasy jego oddziaływania? Czy jest on tylko symbolem czegoś, 
co piękne jest i wielkie, ale w przeszłości zakończonej i umarłej dla nas? Tak j est istotnie dla 
duszy, która nie odczuwa potęgi grzechu i z nią się nie liczy, która ją  bagatelizuje albo przeoczyć 
pragnie. Ale k^dykolwiekbądź dusza ludzku zaczyna z grzechem walkę — tylekroć musi wzrok 
swój farow ć na krzyż i czerpać podnietę i siłę z tej świadomości, że krzyz to zwierciadło je j 
grzechu, ale i wyraz miłości, która zdolna jest wszystko zrozumieć, wszystko przebaczyć, 
wszystko darować — w imię pragnień dobra i szczęścia.

Oby i nam dał Bóg tę zdolność oceny krzyżu Jezusowego, obyśmy i my W nim ujrzeli 
odbicie naszego grzechu a zarazem spostrzegli promień łaski Bożej, jaki bije od Tego, który 
sam grzechu nie znając, za nas grzechem jest uczyniony. x. L. Z.

J E D N O T A

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

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

(Ciąg dalszy).

7. KRYZYS.
Stan życia duchowego, religijnego i kościelne

go, położenie gospodarcze, społeczne i politycz
ne, tendencje rozwojowe i przeszkody, piętrzące 
się na drodze ku ich urzeczywistnieniu — 
wszystko świadczyło o zbliżaniu się zawieruchy 
dziejowej, lecz nikt nie przypuszczał, aby nad
ciągająca burza wyładowała się w sposób tak 
gwałtowny, iż wstrząśnie podstawami bytu. 
Wielka wojna była wynikiem dokonywującego 
się przełomu zarazem jego rozszerzeniem i po
głębieniem w tym stopniu, że cały glob ziemski 
został wciągnięty w wir i odczuwa jego skutki.

Europa, dotychczas przodująca światu, dobie
gła kresu jednej z faz swego rozwoju. Życie 
europejskie końca 19 stulecie opierało się na 
kilku podstawach. Filozof ja jarecka, której ce

chą zasadniczą było oparcie dociekań na rozumie 
ludzkim, wniosła w świat nowoczesny racjona
lizm; jego realizacją był cały układ życia rzym
skiego szczególnie w dziedzinie ustawodawstwa, 
administracji i polityki. Zracjonalizowanie i ze- 
świeczczenie całej kultury antycznej zostało po
wstrzymane przez zwycięski pochód chrześcijań
stwa, które ginącemu światu starożytnemu na
dało nową treść. Średniowiecze było próbą zbu
dowania życia we wszystkich jego odcinkach na 
jednym pierwiastku religji lub nawet tylko Ko
ścioła. Zdziczała obyczajowość wczesnego śred
niowiecza wzniosła się pod tchnieniem czynnika 
nadziemskiego do wyżyn, które w swej szlachet
ności pozostaną nazawsze wzorem.

Jednak pierwiastek imanentny, głęboko tkwią
cy w duchu europejskim, wyzwala się z więzów:
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w renesansie i humanizmie dąży do zbudowania 
nowego życia na podstawach humanistycznych. 
Z niego rodzi się nauka nowoczesna, będąca źró
dłem technicznego opanowania przyrody; tech
nika zaś jest podstawą kapitalistycznego rozwo
ju gospodarczego, stwarzającego odpowiadające 
sobie formy ustroju socjalnego w postaci społe
czeństwa burżuazyjnego.

W zespole czynników, składających się na ca
łość kultury europejskiej, momenty gospodarczy 
i polityczny zajmują obecnie miejsce naczelne, 
pierwiastek zaś ideowy odgrywa rolę podrzęd
ną; jednak w okresach kryzysu jest on jednym 
z najskuteczniejszych środków pogłębienia za
razem poznania i oceny dokonywuj ących się 
zmian, dlatego też życie duchowe jest przedmio
tem dociekań.

Zwrócono już uwagę na fakt, że rozwój ży
cia duchowego Europy biegł po linji uwzględ
nienia w przedmiotach przeważnie ich formy. 
Treść ulatniała się coraz bardziej aż ideałem 
poznania i opanowania rzeczywistości stało się 
prawo. Temu władcy podporządkowało się życie 
teoretyczne, a więc nauka, i życie praktyczne, 
przedewszystkiem moralność. Po licznych 
wstrząsach, spowodowanych przez sceptycyzm, 
nauka i moralność oparły się na koniecznościach 
logicznych rozumu ludzkiego jako niewzruszal
nym fundamencie, docierając w ten sposób do 
humanizmu.

Samą formą człowiek nie może żyć; poszuku
jąc treści otwiera swe serce naoścież dla wszyst
kich powiewów życia w tern radosnem przeko
naniu, że nie zawiedzie ono nadziei. Z tej rado
ści życia płynie chęć i moc budowania świata na 
podstawach trwałej istotnej rzeczywistości. Ta- 
kiem oparciem ma być człowiek, w swej treści 
istota rozumna i dobra, której tylko niedoskonałe 
warunki społeczne nie pozwalają urzeczywistnieć 
ideału doskonałości. Jednak czas leczy niedoma
gania zbiorowe, postęp, chociaż powolny lecz ko
nieczny usunie braki i stworzy dla ludzkości 
państwo wolności i powszechnego szczęścia. Więc 
i w zakresie życia społecznego humanizm winien 
przyświecać pochodowi ludzkości.

Wiara w człowieka i w ludzkość znalazła swój 
wyraz w twórcach i tworach wieku oświecenia; 
oparcie całego życia na przesłankach ściśle hu
manistycznych jest jednem z założeń filozofji 
Kanta, który pod innymi względami zerwał 
z płytkością swych poprzedników. Tendencje 
okresu oświecenia, w których wypowiedział 
się duch Europy, odżyły z nową i wzmo
żoną siłą w połowie 19 stulecia. One nadały mu 
p?wn? cechy charakterystyczne, stworzyły jego 
oblicze, na którem jednak poczynają występo
wać rysy, świadczące o ciężkiem niedomaganiu. 
Wprawdzie nauka postępuje zwycięsko naprzód, 
pozwalając technice przez swój rozwój podbijać 
świat; moc zorganizowanej ludzkości wydaje 
się nie mieć granic; gdy jednak te górne oczeki
wania zestawić z nieubłaganą rzeczywiśstością, 
wtedy ujawnia się smutny stan człowieka poje-
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dyńczego i ludzkiej zbiorowości. Krwawią oni 
z tysiąca ran, zachwalane zaś leki okazały się 
bezskutecznemi; wtedy staje przed człowiekiem 
pytanie, o którem zapomniał w swym pozornie 
zwycięskim pochodzie, pytanie raz zbudzone nie 
przestaje dręczyć człowieka, — zagadnienie sen
su. Tak długo jak człowiek wierzył w siebie 
i ludzkość, jak wiara ta była podwaliną jego by
tu, pytanie to nie narzucało się jemu, lecz z chwi
lą gdy wiara ta poczęła zanikać, gdy wreszcie 
wojna zadała jej cios śmiertelny, wtedy kryzys 
wystąpił w całej swej ostrości. Występuje na 
jaw rzeczywistość bardzo daleka od ideału hu
manistycznego z jego opanowaniem, umiarem 
i harmonją; odkryły się głębie, dotychczas 
troskliwie ukrywane, które dzięki swej elemen
tarnej bezrozumnej sile grożą ludzkości zagładą.

Wiara w humanizm umarła, a z nią została 
złożona do grobu i niewiara, sceptycyzm w for
mie relatywizmu zapanował w krainie ducha, 
życie zaś pozbawione duszy i ducha sprowadzo
ne zostało do funkcyj biologicznych; duch 
zwątpiwszy w siebie, wyparł się siebie samego, 
oddał siebie na usługi materji organicznej, 
w niej i jej funkcjach doszukując się „sensu’.

Jeden z emigrantów rosyjskich filozof 
Berdjew charakteryzuje stan obecny w sposób 
następujący: „Świat stary, który zgaśnie i do 
którego nie wolno wrócić, jest światem dziejów 
nowych z ich racjonalistyczną oświatą, z ich 
indywidualizmem i humanizmem, z liberalizmem 
i demokratyzmem, z olśniewaj ącemi monarchja- 
mi narodowemi i polityką imperjalistyczną, 
z gigantycznym przemysłowo - kapitalistycznym 
ustrojem gospodarczym, z ich potężną techniką, 
zewnętrznemi powodzeniami i podbojami, z nie- 
powstrzymanem i bezkreśnem pożądaniem życia, 
z bezbożnością i bezduchowością, z wściekłą wal
ką klas i socjalizmem jako ukoronowaniem ca
łej drogi dziejów nowożytnych“. Nowe średnio
wiecze. str. 16.

Jeżeli nakreślenie zbyt czarnego obrazu moż
na położyć na karb przeżyć emigranta, to jed
nak słuszność przyznać należy sądowi, że no
woczesny świat europejski stanął u przełomu. 
Jedni mają tę wiarę, że duch zdoła okiełznać 
powstały chaos materjalistyczny mocą za
wartych w sobie twórczych pierwistków; liczą 
się z możliwością odrodzenia humanizmu o no
wej treści i nowem uzasadnieniu, lecz droga do 
urzeczywistnienia tych nadziei jest najeżona 
trudnościami i długa, tymczasem chaos pożądań, 
zmagań, brutalnych walk wymaga opanowania 
go, o ile życie nie ma zaginąć w powodzi nowo
czesnego barbarzyństwa. Chwytają się więc 
jednostki lub grupy najbliższego, narazie naj
skuteczniejszego środka — przemocy, dążą do 
zapanowania nad chaosem siłą fizyczną i chcą 
stosować ją tak długo, aż społeczeństwo odnaj
dzie „sens“ swego bytu i w imię tego sensu ustali 
normy swego istnienia i rozwoju.

W tym okresie przejściowym wykuwa się 
przyszłość — zagłady lub rozkwitu.

ROK VIJ E D N O T A
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P. H u l k  a  L a s k o w s k i .

U PRZEDMURZA.
Aż dziw, że przyjmowały się u nas pewne po

jęcia i wyobrażenia, że je sobie przekazywano 
z pokolenia w pokolenie i jakoś nikomu nie przy
szło na myśl, aby się zastanowić nad ich treścią. 
Do takich pojęć, przemienionych w gładki fra
zes, należy określenie Polski jako przedmurza 
chrześcijaństwa. Przygodnie mówiono także: 
przedmurza cywilizacji. Dlaczego przedmurze, 
a n e mur, albo jeszcze lepiej: dlaczego koniecznie 
przedmurze, a nie samoż chrześcijaństwo i samaż 
cywilizacja? W pojęciu przedmurza zachodni 
świat chrześcijański przedstawiamy sobie jako 
całość, a samych siebie wysuwamy poza tę ca
łość, aby jej bronić. W czasach groźnych zała
mań, gdy bywaliśmy pozostawiani przez całe 
,,chrześcijaństwo“ sam na sam z zaborcami, 
przypominaliśmy zasługi swoje, Warny, Wie
dnia, Chocimy, ale nikt się tern nie interesował. 
W koncepcji przedmurza brakło całkowicie uzu
pełnienia, mianowicie owego chrześcijaństwa, 
owej cywilizacji, którym mieliśmy przedmurzo- 
wać. W chwilach dla nas najtragiczniejszych — 
rzecz dziwna i zgoła osobliwa — ,,chrześcijań
stwo“ wdawało się w układy z wrogami, nie roz
mawiało z przedmurzem. To samo czyniła „cywi
lizacja“, korzystając z chwilowego osłabienia na
szego dla pomniejszenia granic Polski, to znaczy 
uszczuplenia i osłabienia przedmurza. Fakty ma
ją swoją wymowę: nikt przedmurza nie dostrze
gał, nikt go o usługi nie prosił.

Ale pojęcie pozostało razem z rekwizytami 
wyobrażeń następczych. Chrześcijaństwo i cy
wilizacja to oczywiście eufemizmy, poza któremi 
kryje się szereg państw, a ich polityka bywa aż 
nazbyt często zaprzeczeniem i chrześcijaństwa 
i cywilizacji. Czemże był christianissimus rex 
i jego dwór od Ludwika XI po XVI-go? Co re
prezentował Wiedeń, Berlin, Londyn, Madryt? 
Czem był Rzym papieski? Czy ich polityka by
łaby się zmieściła w błogosławieństwach Kaza
nia na górze? Czy przedmurze chrześcijaństwa 
nie stawało się poprostu przedmurzem pogań
stwa? Nie zastanawiano się nad tern. Chrześci
jaństwo bardzo rychło stało się systmem teolo
gicznym, bierną postawą wobec tajemnic istnie
nia, martwą wiarą. Tu i owdzie budziła się wiara 
żywa, obowiązująca do życia zgodnego z du
chem Ewangelji, ale ci, których ona zapalała do 
naśladowania wielkiego wzoru doskonałości, 
uważani byli za heretyków i prześladowani 
w sposób straszliwy. Wiemy, jak wyglądała 
Francja, najstarsza córa kościoła, bezpośrednio 
przed rewolucją. Połowa królestwa należała do 
szlachty i duchowieństwa, razem z pałacami, ko
ściołami, zbiorami sztuki i olbrzymim majątkiem 
ruchomym; mil jony ludu gnieździły się w ohyd
nych norach i ginęły masowo z głodu i nędzy. 
O polityce Rzymu papieskiego na przestrzeni

wieków dziesięciu, poczynając od siódmego, le
piej nie mówić; było tam wszystko, tylko nie 
chrześcijaństwo miłości i miłosierdzia. Przedmu- 
rzowanie takiemu „chrześcijaństwu“ kryło w so
bie wielkie niebezpieczeństwa całkowitego po
mieszania pojęć moralnych. Ujawniło się ono 
gdzieindziej, trafiło i do nas. We Francji dygni
tarze kościelni wychwalają Ludwika XIV, że wy
kraczając przeciwko moralności, nigdy nie wy
kroczył przeciwko wierze, zaś u nas katolicki hi
storyk Szujski potępia wiek XIII za niesłychane 
zbrodnie i chwali go za jego niezachwianą wia
rę. Ten zamęt w pojęciach doprowadził wresz
cie do fatalnego przekonania, że Polska nierzą
dem stoi.

Co właściwie było? Możemy z całem poczu
ciem odpowiedzialności wpowiedzieć przekona
nie, że był to wyraz lenistwa. Śród narodów eu
ropejskich już w wiekach średnich budziła się 
świadomość własnych celów i własnej odrębnej 
wartości duchowej. Ponieważ atmosferą średnio
wiecza była religja, przyswajano ją sobie, po
znawano dokładnie jej wymagania, sięgano po 
Pismo święte i porównywano życie z jego naka
zami. Heretyckie ruchy religijne średniowiecza 
są pierwszemi przebłyskami świadomości naro
dowej. Francuski gallikanizm, angielski wiklef- 
fizm, czeski husytyzm, niemiecki luteranizm, to 
w grncie rzeczy różnicowanie się, rytmizowanie 
i organizowanie chaosu, w którym pogrążyła się 
Europa po upadku państwa rzymskiego i wę
drówce ludów. W pokornem wyznaniu Franków 
jest duma świadomej odrębności. Bóg jest dla 
nich rzeczywistością ogarniającą cały świat, bę
dący Jego dziełem, ale nie wszystkie dzieła Bo
że są jednakie. Zostały dostrzeżone gęsta Dei 
per Francos i wyosobnione z pośród mnóstwa in
nych dzieł. Gdy później przebudziła się świado
mość narodowa śród Niemców, Luter zwracał 
się przedewszystkiem do swego narodu niemiec
kiego, jak i husytyzm był walką o wolność 
narodową, o niezależność ducha czeskiego od 
Niemców. Dzisiaj polityka narodów świadomych 
swoich celów ma prawie zawsze głębokie podsta
wy filozoficzne. Nawet faszyzm i hitleryzm po
siadają wyrazisty i jasno sformułowany świato
pogląd, w którym wyznaczają sobie nie jakieś 
kopciuszkowe miejsce polskiego przedmurza, ale 
miejsce kierownicze.

W nazwie przedmurza jest coś, co możnaby 
nazwać dewaluacją polskości. Cóż to było za 
przedmurze, skoro przecie w ciągu całych wie
ków usiłowano nawrócić Moskwę na katolicyzm? 
Przedmurze to szaniec pozostawiający inicjatywę 
obcym. Ktoś będzie nacierał, ktoś się schowa za 
przedmurzem i będzie się bronił. Ale jednocze
śnie istniały i istnieją usiłowania nawrócenia 
schizmatyków i na tle tych usiłowań dochodziło
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do tragicznych powikłań, które zakończyły się 
rozbiorami. Powstaje pytanie, na które warto 
sobie odpowiedzieć: Dlaczego przedmurze, a nie 
przednia straż? Albo jeszcze lepiej: chorągiew, 
sztandar wodza? Nie brakło przecie odwagi na
zwać się Chrystusem narodów, dlaczego nie star
czyło jej na poczucie się wodzem, przednią stra
żą, sztandarem? Zdaje się, iż grało tu pewną 
nieświadomą rolę pragnienie spokoju i stagnacji. 
Przednia straż to ruch, pęd naprzód, walka, wy
wiady, poznawanie siły przeciwnika i siły wła
snej, zastanawianie się nad przedmiotem walki. 
Tego nie było. Doskonale wyczuwano, że chrze
ścijaństwo Europy stało się twierdzą, murami 
fortecznemi, wewnątrz kótrych jedni pracowali, 
drudzy używali darów życia, wojowali z sobą, 
budowali kościoły i klasztory, malowali obrazy, 
układali poezje. Chodziło o to, aby się to wszyst
ko odbywało przy wyznawaniu wiary takiej, a nie 
innej, aby się Turek, Tatarzyn, czy Moskal nie 
wtrącali do dyskusjh I na tern tle powstała ża
łosna koncepcja przedmurza, która zdawała się 
mówić: Wy tam sobie używajcie życia, twórz
cie, budujcie, wynajdujcie proch i druk, a my 
będziemy przedmurzem waszem, będziemy was 
bronić.

Przedmurzem może być góra, wał ziemny, 
mur... Rzeczy te same w sobie wartości nie po
siadają i otrzymują ją od tego, czego bronią. 
W koncepcji przedmurza jest uznanre wartości 
krajów i narodów, które się miało zasłaniać i jest 
pokorne zrezygnowanie z siebie. Skąd ta rezy
gnacja? Wprost uwierzyć trudno, ale faktem 
jest, że jeszcze dzisiaj nie posiadamy sformuło
wania polskości, jej istoty, zadań, celów. Nawet 
w pismach nacjonalistycznych, które przecie po
winny mieć jakieś pozytywne cele i pozytywną 
podstawę, znajdujemy tylko negatywne określe
nia polskości. Polak to nie Żyd, nie — mason, 
nie—bolszewik. Nie wiadomo, co się mieści w po
jęciu: Polak, ale wiadomo doskonale, kto Pola
kiem nie jest. Najkrótsza i najpopularniejsza de
finicja polskości brzmi: Kto nie katolik, ten nie 
Polak. Definicja ta ma do siebie to, iż nie można 
jej odwrócić. Litwin jest katolik, ale uważałby 
za zniewagę, gdybyśmy go nazwali Polakiem. 
Niemcy, Czesi, Francuzi, Hiszpanie, Włosi, to 
także katolicy, ale nie Polacy. Co więcej, widzie
liśmy w czasie wojny ostatniej, że ,,przedmurze 
chrześcijaństwa“ zostało całkowicie i ostatecznie 
zlikwidowane przez chrześcijan, którzy łączyli 
się z mahometanami, szyntoistami i buddystami 
przeciwko chrześcijanom.

Gdy chłopa naszego pytać o narodowość, to 
odpowiada, że jest tutejszy, albo też, że jest ka
tolik. Stwierdził to p. Artur Górski w obszernym 
artykule i z tego powodu «zwracał się też do ko
smopolitycznego kościoła rzymskiego z prośbą
0 partykularystyczny i nacjonalistyczny dogmat 
patrjotyzmu dla ludu polskiego. Był to dalszy 
ciąg tej łatwizny przedmurzowej z dawnych cza
sów, która oglądała się zawsze na czyjąś wolę
1 czekała na cudze przyzwolenia. W rozumieniu 
pana Górskiego katolicki lud mieszkający w Pol

sce miał się stać polskim na rozkaz i zezwolenie 
Rzymu. Dla takich panów Górskich polskość ma 
tylko tyle wartości, ile jej jest w katolicyzmie 
rzymskim. Gdybyśmy zapytali Francuza co to 
jest Francuz, odpowiedziałby nam, że jest on 
chorążym cywilizacji i postępu; tak samo odpo
wiedziałby Włoch, Niemiec, nawet Czech-pobra- 
tymiec, ale gdybyśmy o to samo zapytali pana 
Górskiego, czy Dmowskiego, to odpowiedziałby 
bez wahania: Polak to katolik.

To jest łatwe i korzystne. Masy ludowe też są 
tego zdania, a na nich opiera się potęga partji. 
Nie przyszedł nigdy katolicyzm do polskości, 
idzie tedy partyjna i oportmrstyczna polskość 
demagogów do katolicyzmu. Ta najłatwiejsza 
a zarazem najprostsza ideolog ja jest sprawą kon
iunkturalną i niepewną. Katolicyzm to sprawa 
zbawienia pośmiertnego, zależnego od uległości 
papieżowi rzymskiemu. Ale sam pan Dmowski 
wie doskonale, bo o tern pisał nieraz, że włoska 
polityka papieska nieraz przeciwstawiała się, 
i jeszcze się przeciwstawia, narodowym intere
som polskim. Widzimy, że faszyzm idzie własne- 
mi drogami i katolicyzm traktuje mniej więcej 
tak samo, jak go traktował Napoleon, który pa
pieża zaprosił jako gościa koronacyjnego, ale 
u k o r o n o w a ł  się sam. W Hiszpanji zajdą w cza
sach najbliższych przemiany, które znaczenie ka
tolicyzmu zredukują do minhnum. Jesteśmy 
świadkami minimalizacji katolicyzmu w całym 
świecie; jedyna jego ostoją są obecnie konkorda
ty, które jednakże traca w społeczeństwach dzi
siejszych na znaczeniu moralnem. Politycy liczą 
się z nim raczej jako z komplikacją życia współ
czesnego, niż z siła i wartością pozytwna. Utoż
samiać z nim polskość, znaczy to narażać ią na 
przykre, a może nawet tragiczne niespodzianki. 
U nas katolicyzm stał sie już dawno postacią 
rozgrzeszania od samodzielnej myśli i przemie
nił sie w literę, która zabija, zamiast być duchem 
ożywczym.

Miedzy początkiem wieku bieżącego a chwilą 
dzisiejszą, leżą wieki przemian. Jeszcze n'edaw- 
no życie mierzono teorjami, dzisiaj wartość teo- 
ryj mierzy sie życiem. Takie mamy nastawienie 
w setkach mil jonów ludzi, bez względu na to, 
czy to się komu podoba, czy nie podoba. Hrabia 
Kevserling, prorok nowego świata, trafnie for
mułuje ten stan rzeczy: ,,Tak więc już dzis:aj 
epokę naszą jasno charakteryzują dążenia, ma
jące na celu zrównanie ośrodka świadomości 
z ośrodkiem samego żvcia. 0  ile próby podobne 
przybierają postać reakcyjną, nie mogą sie stać 
niczem wartościowem: ani odrodzenie pierwotne
go chrześcijaństwa rosyjskiego, ani prostaczy 
chrześcijanizm amerykański, a tern bardziej ko
ściół katolicki nie odrodzony, nie maja żadnej 
przyszłości historycznej, ponieważ bezreligiiność 
obecna uwarunkowana jest realnemi przemiana
mi duszy ludzkiej, która w formach zużytych nie 
może znaleźć drogowskazu ku przyszłości“ . To 
znaczy, że wszelkie konwencjonalne zamykanie 
oczu na rzeczywistość nie zdało się na nic. Tyl
ko ta religja zdobędzie i utrwali swoje stanowi -
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sko w świecie jutrzejszym, w której znajomość 
potrzeb duszy ludzkiej i chęć wspomagania jej 
dążeń wzwyż, przewyższać będzie nieskończenie 
dotychczasowy balast tradycjonalnej scholastyki.

Taka jest przyszłość najbliższa. Wymagać ona 
będzie ofiarnych bojowników i śmiałych chorą
żych. Okopy i przedmurza nie zdadzą się tu na 
nic. Hitleryzm może nas śmieszyć, ale w jego 
ideo log j i są także mądre spostrzeżenia i wskaza
nia. Dla niego naród jest wspólnotą nietylko lo
sową, lecz i śpichlerzową (Not und Brotgemein- 
schaft). Part ja utożsamia się tu z narodem, na

ród chce przewodzić światu. U przedmurza cywi- 
lizacji, tak jak sobie to przedmurze wyobrażają 
Górscy i Dmowscy, byłoby miejsce tylko dla ma
ruderów, albo dla Don Kichotów stagnacji. Ewan- 
gelicyzm dzisiejszy realizuje wielki cel zbawie
nia społecznego, które musi być dziełem zbawio
nego człowieka. Nędza i zbrodnia przeszkadzają 
zbawieniu wiecznemu. Przyszłość świata jest 
w ruchu i rozwoju. Jeśli stagnacja przedmurza 
nigdy nie była realna, to tembardziej nie może 
mieć pretensyj do realizacji w świecie dzisiej
szym i jutrzejszym. Im dokładniej zdamy sobie 
z tego sprawę, tern lepiej dla Polski.

K a z i m i e r z  K o s i ń s k i .

JA N  KOCHANOWSKI.
(Dalszy ciąg).

V.

Dnia 7 lipca 1572 roku zmarł w ulubio- 
nvm swoim Knyszynie król Zygmunt August.
,,Rozdzielił się z tym światem z niewymownym 
żalem nas wszystkich, sług jego, którzy nie pa- 
naśmy mieli, ale dobrotliwego ojca“ pisał o nim 
Górnicki w Dziejach w Koronie Polskiej, doda
jąc, że ,,Pan to był cnót wielkich, które wyliczać 
i zdobić słowy mej głowy nie jest. lecz najdzie 
się ten, kto to uczyni i na przykład inszym kró
lom żywot jego na piśmie poda, iżby umieli 
inszy królowie wolnym rozkazować ludz!om 
i mieć taką w królowaniu miarę, jaką on miał“ .

Wiemy, z iakim niepokojem, a nawet strachem 
myślano w Polsce o bezpotomnej śmierci ostat
niego z Jagiellonów. Niepokój ten odbił się gło- 
śnem echem w literaturze polskiej tego czasu, 
w życiu atoli nie zdziałano nic, aby zapobiec nie
bezpieczeństwu możliwego natenczas chaosu. 
W rezultacie śmierć ta była dla wszystkich nie
spodzianą, stosunek zaś ogółu do pamięci zmar
łego króla ogółowi temu zaszczytu nie przynosi. 
Zaznaczył się chlubnie Zugmunt August, jako ten 
pierwszy obywatel kraiu, na sejmach egzekucyj
nych; jego dziełem było dokonanie unji, w mo
wach swoich uczył ogół wzniosłego patrjotyzmu, 
sam był zdolny do ofiar dla narodu. Po jego 
śmierci zwolennicy jurysdykcji duchownej, znie
sionej za jego panowania, lżyli jego pamięć, roz- 
drapywacze skarbów przy umierającym w Kny
szynie nie mieli też interesu bronić jego pamię
ci, inni, nie zamieszani w skandal, a bojący się za
mieszania, również go nie szczędzili po śmierci. 
Wtedy to Jan Dymitr Solikowski, jak podaje 
Orzelski w swoich Dziejach Polski od zgonu Zy
gmunta Augusta (1572 — 1576), dowodził imie
niem dworzan na konwokacji warszawskiej, że 
Zygmunt August umarł od napojów i czarów, że 
z łoża jego, jak ze skrzynki Pandory, jad wy
lał się na dwór, a stamtąd na całą Rzeczpospo

litą. Jednocześnie ten sam Solikowski pisał swo
ją mowę pochwalną na cześć zmarłego króla, 
w której nietylko jego chwalił, ale nawet i kró
lową Bonę wraz z całym dworem. Roiło się 
w kraju od wierszowanych paszkwilów na zmar
łego króla, na którego spłynęła fala niechęci, za 
to chyba że umarł, że z chwilą jego śmierci na
leżało wyiść z biernego stanu, podczas gdy na
ród skłócił s:ę ostatecznie w opinji, co, przy roz
biciu religijnem i politycznem tych czasów, do
konało wewnętrznego rozdarcia duszy polskiej. 
Wtedy też powoływano się szczególnie na dawne 
cnoty przodków, odezwał się mocniej niż kiedy
kolwiek wspominany już romantyzm polityczny 
polski XVI wieku, nadto zaznaczył się wybitnie 
separatyzm prowincjonalny dzielnic, a wszyst
kich ogarnął strach i zamęt, jak mówi Orzelski: 
każdy zbierał broń i czyścił oręż.

Jak wiemy, po śmierci Zygmunta Augusta od
był się osobno zjazd Wielkopolan pod przy
wództwem prymasa Uchańskiego, w Łowiczu, 
zaś Małopolan, pod kierunkiem Mikołaja Firleja, 
w Krakowie. I ci i tamci, w innych terminach 
i osobno, postanowili następnie odbyć zjazd 
w Knyszynie, gdzie spoczywały zwłoki królew
skie. Rozbicie narodu zaznaczyło się zrazu pro
wincjami, a potem nastąpi pogłębienie różnic 
poprzez samych kandydatów do tronu. Ten se
paratyzm prowincjonalnv miał swoje uzasadnie
nie głębsze w tern, że Wielkopolsce przywodził 
orymas, gdy Małopolsce różnowierca marszałek 
koronny: tam ster spraw ujmował w swoje ręce 
przedstawiciel duchowieństwa, tu przedstawiciel 
władzy świeckiej.

Na wspomnianym zjeździe krakowskim, dnia 
14 lipca 1572 roku, stanął był fakt znamienny, 
t. z w. Kaptur po śmierci świętej pamięci króla 
Zygmunta Augusta, w którym akcie od po
czątku do końca widnieje zwątpienie we własne 
siły, przy zapatrzeniu się w cnoty przodków. 
Stwierdzał akt powyższy, że z chwilą śmierci
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króla ustawały w Polsce prawa, które już „ku 
żadnej pociesze dobrym a spokojnym ludziom 
być nie mogą“ ; pozostawało przeto obmyślić 
i uchwalić na czas bezkrólewia prawa wyj ątko- 
we. Jak stwierdzał akt, szli tu zebrani za przy
kładem przodków, którzy zawsze w takowych 
razach umieli obmyśleć drogi wyjścia Rzeczypo
spolitej z chaosu i podali ją spokojną przez ręce 
swemu potomstwu. ,,A tak my, przyznawając się 
radzi do tego, żeśmy są właśni potomkowie 
onych dawnych a cnotliwych przodków naszych, 
toż postanowienie przedsię pod tym teraźniej
szym czasem bierzemy i obiecujemy i przyrze
kamy cnotliwemi słowy, jako uczciwi potomko
wie sławnych a uczciwych przodków naszych 
przeciwko takim powstać“ , t. j. tym, którzyby 
jakiekolwiek gwałty w onym czasie czynili.

Był to właściwie akt samoobrony, pod znakiem 
atoli przeszłości dokonany, podczas gdy sytua
cja była całkiem nowa i wymagała nowych dróg 
i nowych wskazań. Z drugiej strony nie ulega 
jednak wątpliwości, że ten romantyzm poli
tyczny ówczesny stawał się źródłem siły od- 
prężnej moralnej ogółu wobec możliwości roz
pętania się instynktów w tym czasie wyjątko
wym, bez sądów, bez króla i bez prawa.

Nie było w pierwszem bezkrólewiu, pomimo 
strachu o losy państwa, jedności i zgody, nie 
było zestrzelenia w jedno akcji, zmarnowano też 
wiele energji z powodu braku wspólnej inicja
tywy w działaniu. Mołopolanie, w myśl swego 
postanowienia, pierwsi zjechali do Knyszyna 
i oznaczyli już na 19 października elekcję 
w Bystrzycy pod Lublinem. Wywołało to roz
ruch w Wielkopolsęe, poczem znów posypały się 
zjazdy, inicjatywę zaś prymasa utwierdzili tym 
razem Zborowscy. W rezultacie w listopadzie 
trzeba było wszystko zaczynać na nowo — na 
zjeździe w Kaskach. Postanowiono tedy zwołać 
sejm przedelekcyjny w Warszawie, wyznaczono 
miejsca pobytu dla posłów cudzoziemskich, usta
nowiono tymczasowe sądy, i. zw. kapturowe,
0 wzmożonym wymiarze kar i t. p. Wtedy na
stąpiła druga faza bezkrólewia: zaczęła się wal
ka już nie o inicjatywę, która przeszła osta
tecznie w ręce prymasa, ale o kandydatów do 
tronu. Z tych najważniejsi byli Henryk Walezy
1 Ernest Austryjacki, Z ramienia pierwszego 
działał, jak wiemy, bisktip Walencji, Montluc, 
dyplomata zręczny, umiejący schlebiać szlachcie, 
dzięki ęzemu ostatecznie zwyciężył. Nie idzie tu 
o historję pierwszego bezkrólewia, jedynie o da
ne, dotyczące czasu i ludzi, a to ze względu na 
K o ch a no wsk i e go.

Żywioł szlachecki w Polsce XVI wieku pod 
koniec stawał się już masą apolityczną, która 
po sejmach egzekucyjnych spoczęła na martwym 
punkcie. Klasycznym przykładem bezkryty- 
cyzmu politycznego szlachty jest ówczesna 
działalność Solikowskiego, który zalecał kandy
daturę Walezego. Solikowski, zdaje się, wcześnie, 
bo może jeszcze w Knyszynie przy zwłokach 
króla, zetknął się był z Montlukiem i stał się 
jednym z najczynniejszych działaczy na rzecz

Henryka, poszedł też naturalnie po linji naj
słabszego oporu, bijąc w tę właśnie apolity
czność tłumu. Najpierw w broszurce, p. t. Poka
zanie błędów, uderzył w ton beznadziejnego pe
symizmu i pognębiał pamięć Zygmunta Augu
sta, któremu kiedyś ofiarowywał Facies. Stwier- 
dział, że teraz przyszło do wszystkiego złego, 
które już dawno było przepowiadane ,,do nie- 
dufania, do rozerwania, do buntu i do wynurze
nia praktyk, o których było dawno słychać“ . 
Dowodził, że nie było dotąd królestwa na świę
cie w takiej otchłani upadku, jak Polska. Za ten 
upadek winił w znacznej mierze Zygmunta Au
gusta. Mniejsza o projekty reform, jakie poda
wał Solikowski w tern piśmie, w którem, trzeba 
mu to przyznać, występował i przeciw prawu
0 mężobójstwie, idzie tu o samą jego metodę po
stępowania. Solikowski w czasie pierwszego bez
królewia stał się nagle pisarzem politycznym 
przez tę właśnie umiejętność grania na apoli
tyczności szlachty. Dzięki niechęci do zmarłego 
kórla, wyrósł był nagle na trybuna szlachty
1 wtedy rzucił jej przed oczy apoteozę Henryka. 
Zdaje się też nie ulegać wątpliwości, że on był 
autorem mowy Montluc‘a, wygłoszonej do sta
nów podczas elekcji, z dużą znajomością 
szlachtv. Najbardziej charakterystycznem pi
smem Solikowskiego z tej doby był dialog p. t. 
Rozmowa Kruszwicka, w której, nie dając żad
nych argumentów rozumowych, działa jedynie 
na wyobraźnię szlachty, na jej apolityczny irra
cjonalizm. Jako duchowny występuje tutaj 
przeciw konfederacji warszawskiej, jako dema
gog schlebia szlachcie, jako pisarz posiada war
tość pierwszorzędną. W piśmie tern dowodził 
Solikowski między innemi znaczenia morza dla 
Polski, bodaj czy nie on jeden w całej naszej 
literaturze politycznej. Po utrąceniu wszystkich 
kandydatów do tronu, swojego owiał Solikowski 
czarem, jak królewicza z bajki, który ,,i twarzą 
samą pokazuje, że tam i krople krwfe tyrańskiej 
nie masz, jedno łaskawość, dobrotliwość, mą
drość, dzielność, serce wielkie, do rycerskiego 
dzieła... od Turka będzie pokój, Tatary będzie 
czem odprawiać, o zabudawaniu ślaków zamka
mi i koloni jej wy wiedzeniu wszystka jego 
myśl; morze i nawigacje podług myśli i pożyt
ków naszych pójdą, z prowincjej swych pro- 
wenty na każdy rok do Korony wnosić bedzie, 
których dziesięć ma“ . Słowem, Henryk Walezy 
to pan bezinteresowny i wspaniałomyślny, któ
ry sam z siebie jedyn e szczęścia Polski pragnie, 
bo ją sam z siebie umiłował, przedewszystkiem 
dla stanu jej rycerskiego, t. j. szlachty. ,,Nie 
szuka on bogactw, bo je tam ma, nie pragnie 
ziemie i państwa, bo i to tam znacznie i sławnie 
ma w pierwszem chrzęścijańskiem królestwie: 
ale tego żąda, aby mógł sławy dostać, co dobre
go R. P. chrześcijańskiej posłużyć, nieprzyja- 
cioły nasze uskromić, a zwłaszcza Moskwę, na 
którego ma serce“ . Jakoż istotnie, od Solikow
skiego krok tylko jeden do znamiennych Pactów 
Conventów i Artykułów Henrycjańskich. Jedno 
tu wszakże trzeba dodać, że Solikowski, grając
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na apolityczności szlachty, wiedział, co czyni, 
ponieważ Walezy był kandydatem kleru, który 
za wskazówką Hozjusza nakazał go ogółowi ka
tolików, w nadziei, że Henryk nie zaprzysięgnie 
Konfederacji warszawskiej.

Przechodząc do Kochanowskiego, wystarczy 
powiedzieć, że był poeta w obozie Henryka Wa- 
lęzego. Jako podwójny proboszcz, poznański 
i zwoleński, szedł za polityką kleru, czując się 
w dalszej z nim łączności. Znając atoli głęboki 
rozum i umiarkowanie poety, nie możemy na mo
ment przypuścić, aby uwierzył w apoteozę Hen
ryka z Rozmowy Kruszwickiej. W osobie kan
dydata widział on przedewszystkiem Francję, 
z którą wiązały go wspomnienia młodości; jako 
humanista widział w nim kulturę Zachodu na 
tronie polskim, jako związany z klerem, widział 
w nim zwycięstwo katolicyzmu w Polsce. Moż- 
naby tu uczynić nawet przypuszczenie, że jako 
zwolennik Henryka Walezego, mus:*ał być Ko
chanowski również przeciwnym Konfederacji 
warszawskiej, na co wskazywałyby zresztą jego 
poglądy w Zgodzie i Wróżkach.

Dnia 9 maja 1573 roku pośród protestu różno- 
wierców prymas Uchański, pod wpływem Com- 
mendoniego i Karnkowskiego, za poparciem 
Zborowskich, renuncjował na elekcji z pośpie
chem obiór Henryka na króla. W sześć dni po
tem, po dostatecznych wstrząsach i burzy 
z ewangielikami, nastąpiła ponowna renunejacja 
i proklamacja Henryka ostateczna. Jak powiada 
Orzelski ,. Mont luk w tych dniach po oznajmie
niu Henryka królem zdawał s:’ę jak nieswój, ma
jaczył, marszczył czoło i niby usiłował za
pomnieć o niektórych warunkach, póki mu ich 
nie przypomniano“, aż wreszcie musiał* je 
stwierdzić przysięgą. Wtedy wyznaczono po
słów do Francji, król atoli z przybyciem nie 
spieszył i dopiero 18 lutego 1574 roku stanął 
w Krakowie. W czasie tego zwlekania napisał 
Kochanowski odę Ad H e n r i c u m  V a l e -  
s l u m r e g e m  in G a l l i a  m o r  a n t e m .  
w której podnosi męstwo i dzielność elekta, wi
dząc w nim pana wojennego, który zwycięży 
Moskwę, z którą wojnę obiecywały istotnie 
Pacta conventa. Pisał tu Kochanowski:

Na samo imię twoje, mężny królu, 
wyniosła Moskwa swych gróźb zaniechała 
i na Podolu przestała harcować 
scvtska nadała.
W zbroi Wulkana idź na wojowanie, 
w boki rumaka wbij srebrne ostrogi 
i, siejąc postrach płomienistym mieczem, 
uderz na wrogi.
Obym doczekał klęski nieprzyjaciół 
i mórz tyranów. Na pysznym rydwanie 
będą cię białe konie wieść w triumfie,
Królu i Panie, (Oda I, przekł. Ejsmonda).

Jednocześnie w wierszu łacińskim do orła, In 
aquilam, robiąc aluzje do lilij francuskich wy
raża poeta nadzieję, że pod rządami Henryka 
Polska, jako lii ja, kwitnąć będzie.

Kochanowski bawił osobiście w Krakowie 
w czasie przyjazdu Henryka, zostawał tam na
wet czas dłuższy i napisał swe powitanie laciń-

skie Ad Henr. Valesium Regem Cracoviam ve- 
nientem, gdzie opowiada, jak całe miasto wyle
gło na powitanie ,»wielkiego“ króla, jak przyj
mował: go z okrzykami lud, rycerstwo i senat:

Nawet ogniste słońce, 
z widoku twego szczęśliwe, 
wstrzymało w wartkim biegu 
rumaki swe złotognzywe.
Wstrzymało swe rumaki,
mknąc przez nieba przestwory,
i niecierpiący ;zwłoki
szybko się począł zmierzch skory.
Z czystego Noc Olimpu 
rozlała się wkrąg po niebie 
aby tysiącem oczu
i ona widziała ciebie (przekł. Ejsmonda).

Poraź pierwszy w swej poezji uderzał tu Ko
chanowski w ton panegiryzmu, czego nie robił 
w stosunku do szlachetnego Zygmunta Augusta. 
Wiemy z historji, że panowanie Henryka Wale
zego w Polsce skończyło się jego sromotną 
ucieczką w nocy z 18 na 19 czerwca 1574 r. Ko
chanowski doznał wtedy zawodu wraz z innvmi; 
wstydziła się za Walezego partja katolicka 
z Karnkowskfm na czele, którego ścigały teraz 
nienawiść i potwarz. Przycichł też Solikowski, 
który niebawem odbędzie poselstwo do Paryża 
do króla zbiegłego, i będzie mu doradzał, już po 
zjeździe w Stężycy, już po 12 maja 1575 r., gdy 
król pozbawiony został korony i ogłoszoną zo
stała druga elekcja, że wszystko się da jeszcze 
zrob:‘ć, ale... za pieniądze. Kochanowski do ostat
niej chwili nie tracił także wiary w Henryka. 
Był obecny na zjeździe steżyckim w maju 
1575 r. i wtedy jeszcze prosił Boga, aby Henryk 
do Polski wrócił (Oda III In conventu Stesi- 
censi), a dopiero

Jeśli to niemożliwe, jeśli na głębinie 
jednym sterem nie można kierować dwu łodzi, 
wówczas, zanim straszliwa burza rozszaleje, 
niech mam kogoś nowego poszukać się godzi

(przekł. Ejsmonda).

Wzywa też poeta naród do zgody. Pisze teraz: 
Ad Concordiam (oda IV):

...Ty zamożnością darzysz szczęśliwe krainy,
Ciebie matki dla synów i córek wzywają, 
gdy ślub dawają
Ciebie ociec swym synom wpaja przed skonaniem, 
Łaska twa jest jak rosa, co wdzięcznym padaniem 
mdłe kwiatuszki ożywia i przyrodzie wszytki 
daje pożytki... (przekł. Ejsmonda).

i w imię zgody wzywa do zaniechania tarć we
wnętrznych. Tymczasem dnia 8 września 1575 r. 
nastąpił straszny napad Tatarów na wschodnie 
rubieże Polski. Wtedy po raz pierwszy odezwał 
się jęk patrjotyczny Kochanowskiego w wierszu 
Na spustoszenia Podola; wtedy po raz pierwszy 
uczuł się on jednym z tych, którzy gromili naród 
w swoim bólu i wstydzie: wtedy po raz pierw
szy targnął nim żal prawdziwy na widok bez
siły Polski, podczas kiedy w Satyrze, Zgodzie 
i Wróżkach kroczył poeta jeszcze śladami in
nych. Możemy też uważać wiersz Na spustosze
nie Podola za moment narodzin Kochanowskiego
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z doby batorjańskiej, z jego patrjotyzmem nie
zależnym i głębokim. Do tego nowego patrjo- 
tvzmu dawał mu podstawę Modrzewski już we 
Wróżkach, ale przygłuszony tam został przez 
wpływ Orzechowskiego. Teraz w Pieśni na spu
stoszenie Podola (II, 5) piętnuje poeta fakt spu
stoszenia Rzplitej przez lotne hordy tatarskie 
przy nieopatrzeniu granic polskich, przy niedba- 
łości porządnej naszej. Z bólem mówi o zabra
nych w jassyr niewiastach i dzieciach, staje się 
Kochanowski nauczycielem ofiarnego patrjotyz- 
mu w zgodzie i poświęceniu. Mamy tu myśli, 
które się powtórzą w Księgach Pielgrzymstwa 
Mickiewicza, że tylko wysiłkiem wszystkich 
stoi Rzplita oraz radę, aby społeczeństwo samo 
śpieszyło z ofiarą na opłacenie wojska na kre
sach. Pod koniec wiersza zjawia się ironja, że

Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą i po szkodzie głupi.

Dalej. Nastąpiły teraz zmiany w życiu osobi- 
stem poety, a mianowicie zrzekł się był w czerw
cu 1574 r. probostwa poznańskiego, a niebawem 
i zwoleńskiego (17.1.1575), poczem w tym sa
mym roku (przed 14 marca) ożenił się z Doro
tą Podlodowską. Wtedy ostatecznie osiadł Ko
chanowski jako ziemianin w Czarnolesie, wtedy 
też zerwał swoją łączność z klerem, stając się 
wolnym szlachcicem, jak ogół, apolitycznym.

Ta apolityczność Kochanowskiego wystąpiła 
jaskrawo na elekcji Batorego. Kochanowski stał 
się natenczas stronnikiem Habsburgów, popiera
jąc kandydaturę cesarza Maksymiliana; nie był 
daleki nawet od kandydatury moskiewskiej, byle 
nie Piasta i Batorego. Dnia 26 listopada (1575) 
wystąo:*ł z przemówieniem politycznem, które 
streścił, ale niedokładnie, Orzelski (t. II str. 257). 
Czytamy tam, co następuje; ,,Sandomierzanin, 
znakomity polski poeta i biegły naśladowca 
poetów łacińskich, mówiąc w swojem tylko 
imieniu, przedstawił następne argumenta: Na
przód Boże przykazanie, dane Żydom o obiorze 
króla, należy stosować do całego chrześcijań
stwa, podług słów Pawła, któren powiada, że 
całe chrześcijaństwo zrodzone z siemienia Abra- 
mowego. Na to mu odrzekł podkomorzy Chełm
ski, że — różne jest to duchowe Królestwo 
Chrystusowe, o którem mówi Paweł, od ziem
skiego Królestwa, monarchów świeckich. Dalej 
prawił Kochanowski: — wstyd będzie Polakom, 
że po haniebnej ucieczce od nich jednego króla 
musieliby aż z swojego narodu obierać Króla 
nowego, bo żaden obcy nie chce u nich panować. 
Odpowiedział na to Podkomorzy, że głos nie
chętnych zamilknąć misi, bo oto cudzoziemce 
takich starań i intryg używają, ubiegając się 
o koronę. Wtedy znów Kochanowski: — Każdy 
szlachcic polski będzie się puszyć nadzieją zo
stania królem. Odpowiedź: Jeżeli wszyscy uzna- 
ją go godnym korony i jeżeli na to będzie wola 
boska, być może że dostąpi tronu. Następnie ra
dził Kochanowski obrać najmłodszego syna Ce
sarskiego albo W. Ks. Moskiewskiego, ażeby od

młodu przywykł słuchać senatu, jako młode 
źrzebię, które biegły jeździec zawczasu ujeżdża. 
Odpowiedziano: — nasi panowie są to jeźdźce 
bardzo różnej fantazji i humoru, a wyłączne 
przewodzenie jednego z n:ch o ile trudne, o tyle 
niebezpieczne. Mowa ta Kochanowskiego, człeka 
nie głupiego, zdawała się nieodpowiednią jego 
wziętości, jednak przez uszanowanie dla osoby 
poety, wysłuchano ją powolnem uchem“.

W przytoczonej mowie. Kochanowskiego wi
dzimy jeszcze wyraźny wpływ Orzechowskiego, 
który określeniu Polski, jako królestwa,, nada
wał w swojej Policji znaczenie 'religijno-moral
ne (r. XXIX) ,,iż koniec królestwa polskiego nie 
jest inny żaden nad ten, aby ono w królestwie 
bożem, t. j. w kościele świętym krześcijańskim, 
jednej woli było przez wiarę z Bogiem i świę
tymi anioły jego, tak, aby królestwo boże znacz
ne na królestwie polskiem było...“ Kochanow
skiemu przeciwstawiono wyraźnie odróżnianie 
królestw ziemskich od jego definicji chrześcjań- 
skiej.

Jaki był rezultat drugiej elekcji wiemy z hi
storii: nowe rozdarcie, nowe rozbicie, nowa nie
zgoda, grożąca wojną domową. Wota senatu, 
rozpoczęte dnia 18 listopada padły za kandyda
turą cesarza Maksymiliana, którego też 12 gru
dnia renuncjował królem Uchański. Natenczas 
koło rycerskie obwołało' królową Annę J a 
giellonkę, wyznaczając jej za męża Stefana Ba
torego, który miał otrzymać koronę. Jednocze
śnie uchwalono zjazd szlachty do Jędrzejowa 
na 18 stycznia 1576 r. celem poparcia elekcji 
Batorego. Kochanowski dnia 18 grudnia podpi
sał elekcję cesarską. Pozatem nie przejął się 
nazbyt sytuacją, wiedząc, że koronę otrzyma 
ten, kto po nią pierwszy przybędzie, kto pierw
szy się ukoronuje. Pierwszy przybył Batory 
i dnia 1 maja dokonał koronacji w Krakowie, 
poczem mocną ręką sięgnął po władzę. Wtedy 
i Kochanowski przejrzał na oczy.

Jakże się zatem przedstawia dorobek twórczy 
poety z tych czasów? Należało najpierw zlikwi
dować stosunek swój do Henryka Walezego. 
Prof. Windakiewicz (str. 106) z ucieczką Hen
ryka z Polski wiąże nawet utwór poety p. t. 
Marszałek, w którym zrywa Kochanowski jako
by stosunki swoje z dworem, nie chcąc się wią
zać niczem na czas drugiej elekcji, z powodu 
przykrej sytuacji, w jakiej się znalazł po uciecz
ce gorliwie przez siebie popieranego kandydata. 
Dowodów wszakże gorliwości poety w nadra
bianiu za elekcją Henryka nie mamy, nie upa
dał również przez to jego ,,program polityczny“ , 
skoro i potem obcego kandydata zalecał. Po 
zjeździe Stężyckim, dalej, powstała jego odpo
wiedź łacińska na wiersz francuskiego poety 
Desportesa: Adieu a la Pologne, p. t. Galio cro- 
citanti, w której broni honoru Polski, czyniąc 
aluzje do Nocy św. Bartłomieja we Francji.

Po podwójnej elekcji warszawskiej, Maksy- 
miljana i Batorego, Kochanowski, jak mówię, 
zobojętniał na samą sprawę wyboru. W odzie
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swoiei łacińskiej VI, In conventu varsaviensi, 
powiada wyraźnie:

Mało się troszczę, kapłan muz i Apollina, 
zali sarmacką ziemię weźmie we władanie 
potężny cesarz, czy dzielnemu Batoremu 
soeptrum się nasze dostanie.
Komu da tron Augusta Ociec bóstw i ludzi, 
któren wszelkie królestwa dzierży dłońmi swemi, 
wszystko jedno byleby om król przynieść zdołał 
szczęśliwość ojczystej ziemi.
Niech zgoi dawne rany Rzeczypospolitej, 
zwaśnionych ziomków niechaj nienawiść złagodzi...

(pirzekł. Ejsmonda).

niech wvtępi zbytki w Polsce i chciwość grosza, 
niech pobudzi naród do czynu i pragnienia sła
wy, tej znanej już nam dobrei sławy. To samo 
mamy w pieśni do Mikołaja Firleja (P. II. 8):

Nie frasuj sobie. Mikołaju, głowy,
Kto ma być królem....

gdzie dowodzi, że rachuby polityczne zawiodły, 
a królem będzie ten: kogo Bóg mianuje. W pie

śni tei wraca pomta do Walezego, na którym 
okazało się naiwymowniej, że nawet fakt obioru 
już kotfoś na króla nic przeciwko Bogu nie po
może bo Ten,

W śmiech obróciwszy nasze płoń? rady 
Przywiódł był króla z dalekiej krainy,
Po którym wrychle miał usieść kto my

i pyta się Kochanowski z ironją:

Gdzie ony złote góry nieprzebrane?
Gdzie Gaskonowie i wojska obrane?
W co poszły działa i nasze turnieje?
Wiatrem nadziane puknęły nadzieje.

Ale te nadzieje żywił szczerze on sam, po któ
rych doznał zawodu, jak wszyscy, którzy poszli 
na łup wywodów Solikowskiego i obietnic Mont- 
Juk‘a. Co do Kochanowskiego przypuścić mo
żemy, że zaciążyły u niego względy partj i kato
lickiej, nie zaś bezsens polityczny, zawarty 
w obietnicach Henryka.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  W *f * * * * * * * * * *

F r . R o ’s i k a .

IDEAŁ A RZECZYWISTOŚĆ.
Pod koniec roku zeszłego p. Roman Dmowski 

pisał w ,,Gazecie Warszawsk:ej“ o załamaniu się 
dyscypliny protestanckiej. Pisał gołosłownie, ku 
pokrzepieniu partyjnych serc i dla pozyskania 
benewolencji kleru rzymskiego i dlatego nikt nie 
oczekiwał od niego dokumentów i dowodów. 
Przywykliśmy już do tego, że od szeregu lat gło
si upadek ewangelicyzmu i renesans narodów 
katolickich, bliżej n!e określanych, bo trudno by
łoby zaliczyć do nich Francję, a niemiło wyglą
dałby przykład Hiszpanji, zaś Włochy nie są 
przvkładem renesansu katolickiego, lecz nacjo
nalistycznego, któremu Watykan opierał się do 
osatnich sił od chwili, gdy zrodziła się idea zje
dnoczenia narodu włoskiego. Teraz ta sama ..Ga
zeta Warszawska“ pisząc o wyborach w Hisz
panii, wywodź:' dosłownie:

,,Entuzjazm i wiara w siebie żywiołów rewo
lucyjnych przy jednoczesnem rozbiciu i pesymi
zmie monarchistów — oto objawy, które każą 
wn:’cskować, że Hiszpania weszła w okres rewo
lucyjny. Trzeba przytem pamiętać, że w Hisz
panji podobnie, jak to zawsze bywało, nie będą 
mogły utrzymać steru w swym ręku w okresie 
rewolucyjnym żywioły umiarkowane, niezdecy
dowane. Bo republika to nietylko zagadnienie 
ustroi owe. nietylko kwest ja. czv głowa państwa 
będzie dziedziczna czy wybieralna. Republika— 
to zupełnie inny typ życia politycznego i spo
łecznego, to upadek wielu rzeczy związanych 
z tradycją historyczną...“

Jednem słowem Hiszpanja się demokratyzuje, 
wyzbywa się hierarchji, która nad nią tak niepo
dzielnie panowała. Pan Dmowski jako Kasandra

polityczna nic ma szczęścia. W swoich pontyfi- 
kalnvch wyroczniach z 1927 roku (Obóz Wiel
kimi Polski. Wskazania programowe. Kościół, na
ród, państwo) pisał dosłownie: ,,Ta reakcja, która 
się u nas i w innych kraiach katolickich zaczyna, 
musi pójść szybko, jeżeli ma nas ocalić. A jeżeli 
nas ocali, to mamy przed sobą wielką przyszłość: 
zdobędziemy ją naszemi młodemi świeżemi siła
mi...“

,,Reakcja w krajach katolickich“,.. Co to jest? 
Czy jest reakcja katolicka we Francji ? We 
Włoszech faszystowskich? W Hiszpanii? W Me
ksyku? W Austrji? Nic podobnego! W Austrji 
setki tysięcy katolików przechodzą do obozu bez
wyznaniowego, fci idziesiatkil tysięcy małżeństw 
rozwiodło się cywilnie. W Meksvku reakcja ka
tolicka przegrała na całej linji. We Włoszech fa
szystowskich toczy się walka między Watyka
nem a Mussolinim, który porozwiązywał organi
zacje katolickie i pozamykał pisma klerykalne, 
We Francji ateistyczny katolicyzm ,,Action 
Franęaise“ chce katolicyzmu, ale nie chce religji 
chrześcijańskiej, bo ta jako ..żydowska“ budzi 
odrazę w nacjonalistach. W Hiszpanji, jak 
stwierdza samaż ,,Gazeta Warszawska“, zaczy
na się okres rewolucyjny.

Na całym świecie ujawnia się dzisiaj dążenie 
do poznania rzeczywistości, do uzgodnienia 
świadomości ludzkiej z istotnym stanem świata, 
u nas zaś part ja narodowo-demokratyczna głosi 
,,prawdy“ konwencjonalne, innemi słowy fikcje 
i tym fikcjom składa w ofierze bardzo wiele. 
Szermuje się pojęciem katolicyzmu i pozostawia 
się każdemu, aby sobie w to pojęcie wkładał
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treść, jaką się komu podoba. Dla katolika szczere
go, interesującego się doktryną kościoła i pra
gnącego podporządkować się jej, stwierdzenie 
okresu rewolucyjnego w państwie stuprocento
wo katolickiem, jakiem jest Hiszpanja, powinno 
wywołać refleksję. Jeśli społeczeństwu polskie
mu zaleca się katolicyzm, jako niezawodne pa
naceum na wszystkie dolegliwości społeczne i po
lityczne, to obecny stan Hiszpanii powinien bvć 
zrozumiany jako ostrzeżenie, że katolicyzm Fili
pa II i Alfonsa XIII, od wieków nienaruszony, 
twardy jak skała, nie zabezpiecza jednak społe
czeństwa przed sprawami, które wiodą do rewo- 
lucvj.

Niedość na tern. Nasi polityczni katolicy po
wołują się zbyt często na encykliki papieskie, ale
0 ich zna czemu nie myślą najwidoczniej. Oto 
Leon XIII w encyklice ,,Quod apostolici“ powia
da dosłownie: ,,Gdyby się atoli władcom zda
rzyć miało, iż zuchwale nadużyliby władzy, po
wstawać przeciwko nim samowolnie doktryna 
katolicka nie pozwala z obawy, aby spokój i po- 
rzadzek nie zostały jeszcze bardziej zakłócone
1 aby społeczeństwo nie doznało tern większej 
szkody. A gdyby nadużycia doszły do takiego 
stanu, iż zdawałaby się nie pozostawiać żad
nej nadziei wybawienia, to pamiętać trzeba, że 
cierpliwość chrześcijańska uczy szukać napra
wy w zasługach i w żarliwej modlitwie do Boga“ . 
A więc posłuch bezwzględny, a w sytuacji bezna
dziejnie ciężkiej dobre uczynki i pacierze. Inna 
rzecz, gdyby władza weszła w zatarg z klerem, 
„Gdyby rozporządzenia prawodawców i władz 
sankcjonowały lub nakazywały coś, co sprzeci

wiałoby się prawu boskiemu lub naturalnemu, 
godność imienia chrześcijańskiego, powinność 
i przepis apostolski głoszą, że więcej trzeba słu
chać Boga, niż ludzi“ .

W tej samej encyklice Leon XIII z całym na
ciskiem powtarza, że niema takiej władzy, któ
ra nie pochodziłaby od Boga. Rzymską interpre
tację tych słów znamy i wiemy, że dla papieża 
władzą prawowitą jest w danej chwili każdy, 
kto rozporządza dostateczną siłą. Gdy w tragicz- 
nem powstaniu Polacy zostali pobici przez Mi
kołaja, gwałciciela praw boskich i ludzkich, pa
pież Grzegoż XVI wyklął powstańców, a Miko
łaja nazwał władzą prawowitą. Czy Polska 
usłuchała Papieża? Nie, ale ponawiała powsta
nia, aż się wyzwoliła. W duchu doktryny 
papieskiej powstania są potępione raz na 
zawsze. Logiczme rzeczy biorąc, jeśli powstania 
są potępione, to i zdobycz tych powstań nie może 
być błogosławiona. Ale o takie konsekwencje 
Rzym się nie troszczy. Katolicka Hiszpanja nie 
czyta encykliki ,,Quod apostolici“ oraz encyklik 
podobnych i nie inspiruje się niemi. Wkracza 
w okres rewolucyjny, nie troszcząc się wcale 
o to, co powie papież, bo wie bardzo dobrze, że 
papież poczeka i wypowie się, gdy sprawa bę
dzie rozstrzygnięta ostatecznie i załatwiona.

I dlatego właśn;e, że tych encyklik nikt nie 
zna i nikt ich nie słucha, oparte na nich wskaza
nia Obozu Wielkiej Polski wiszą w pustce i zo
staną zdmuchnięte jak m<*ła. gdy się zmieni kon
iunktura polityczna. Chyba, że p. Dmowski 
uprze się i zechce być plus catholiąue que le
papę.

T. G r u d a .

FETYSZYZM.
W książce Heilera o katolicyzmie poraź 

pierwszy spotkałem się z pojęciem katolicyzmu 
pospolitego — Vulgarkatholizismus. Należałoby 
przypuszczać, że istnieje także jakiś katolicyzm 
elity, różniący się zasadniczo od katolicyzmu po
spolitego. W katolickich masach ludowych ude
rza niesłychana zabobonność, która udziela się 
także tak zwanym sferom oświeconym. Włoska 
robotnica nie różni się od księżnej, gdy chodzi
0 pewne praktyki zabobonne, a szanujący się 
Europejczyk nie zapali trzech papierosów od je
dnej zapałki za żywy świat. Wieszczbiarze
1 wróżki mają istne żniwa, każdy pamięta o fe
ralnych dniach i nieszczęśliwych liczbach, ą mas
kota cieszy się śród ludów cywilizowanych po
wodzeniem nie mniej szem, niż u dzikusów,

Zdawałoby się, że taki stan rzeczy może ist
nieć tylko na najniższym poziomie umysło
wym i kulturalnym, ale zabobon jest daleko po
wszechniejszy, bo przedostaje się w najróżniej
szych postaciach nawet na szczyty duchowe

i panuje nad przedstawicielami elity umysłowej 
i artystycznej. Przed paru laty wyszedł tom ko
respondencji, jaka od roku 1907 do roku 1914 
toczyła się między dwoma szczytowymi przed
stawicielami kultury francuskiej, a mianowicie 
Rivierem i Claudelem. Jacques Riviere, jeden 
z najsubtelniejszych i najbystrzejszych krytyków 
francuskich zwracał się ze swemi wątpliwościa
mi do wielkiego katolika, Paula Claudela, dy
plomaty i poety, rozmiłowanego w średniowie
czu, prosząc go o jego własne doświadczenia, 
a ten odsyłał go do spowiednika i zalecał mu 
chodzenie na mszę. Riviere pisał naprzyład, że 
życie staje się dla niego nieznośnym koszmarem 
bo wydaje się mu bezcelowem i pustem, bo wy
chyla się z nicości i tonie w śmierci. Wiedząc, 
że Claudel jest człowiekiem głęboko wierzącym 
i katolikiem stuprocentowym, zwracał się do 
niego z prośbą o powiedzenie mu jak to się wie
rzy, czyli jak się zdobywa tę pewność wewnętrz
ną, że życie ma sens i że śmierć nie jest ostat-
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niem słowem. Claudel odpowiedział typowo, że 
trzeba czytać Tomasza z Akwinu, konferować 
z takim a takim księdzem, chodzić na mszę.

Gdy Riviere poddawał sie radom swego zna
komitego przyjaciela, ten pisał mu przygodnie: 
,,Znam bardzo mało filozofie ludzi, których pan 
przytacza i nie doznaję pod tym względem ani 
ciekawości, ani zainteresowania. Wiem tylko ty
le, że ks:ażki dwóch z oośród nich są potępione 
przez Stolicę świętą... Jestem bardzo zadowolo
ny, że pan rozpoczyna lekturę chrześcijańską. 
Ni°ch oan idzie do matki Boskiej (Claudel po
dał R merowi adres kościoła], u której się na
wróciłem i niech pan spróbuje modlić sie przed 
tvm pięknym posagiem Dziew:cy, przed którym 
klękałem tak często. Zaniesie jej pan wiado
mości ode mnie“.

Młody Riyiere ożenił się i donosił Claudelowi, 
że jetfo żona oczekuje potomka. Claudel odpo
wiedział mu listem z 5 czerwca 1911 r. i pisał
m. ini: ,, Jestem wzruszony wiadomością, którą od 
pana otrzymałem. Niech Bóg i Matka Boska ma
ją w opiece droga młodą niewiastę! W rodzinie 
mojej wszystkie niewiasty w takiej sytuacji pro
szą o wstążkę poświęcaną w starym klasztorze 
bretouskim, którego adres mogę panu przesłać, 
i nigdy nie miały wypadku“ .

Opieka wszechmogącego Bo<*a, Stworzyciela 
wszechświata, źródło mocy, miłości i miłosier
dzia, czujna wszechwiedza miłującego Oica i.... 
poświęcana wstążką starego klasztoru bretoń- 
skiego. Zdawałoby się, że w głowie wielkiego pi
sarza francuskiego mogłaby sie zrodzić bardzo 
prosta myśl, czy wszechmoc i dobroć Boża sama 
nie wystarczy i czy koniecznie wstążka musi być 
do niej dodana.

Ale taka mvśl nie przyszła mu do głowy. 
Z Pragi Czeskiej, gdzie był konsulem, pisał do 
R'viera ?6 lipca 1911 r.: ,,Oto nareszcie adres 
watażki. Pmsze pi^ać do proboszcza w Quintin 
(Cótes-du-Nord]. Mam nadzieję, że akt naiwnej 
ufności pani Riviere do Świętej Dziewicy nie 
spotka się z zawodem, jak nie spotkaliśmy się 
z nim nigdv i my...“ W dwa dni później pisze 
Claudel: „Mam nadzieję, że nareszcie jest pan 
w posiadaniu wstążki“ . Widzimy więc, że Clau-

del przywiązywał do niej bardzo duże znaczenie. 
'Nie była to więc przygodna zdawkowa rada przy
jaciela, jaka się czasem nawija pod pióro, lecz 
coś daleko ważniejszego: asekuracja murowana 
i niezawodna. Jednakże w liście tym jest jeszcze 
sprawa, która nas specjalnie interesuje. Claudel 
pisze mianowicie: ,, A1p ie^t jeszcze coś, co warte 
jest więcej od wszystkich wstążek, mianowicie 
Komunja święta. Pan Bóg ma absolutne prawo 
być ze wszystkimi chorymi i z każdym, komu 
zagraża niebezpieczeństwo, na jakie mniej lub 
więcej będzie wystawiona pani Riyiere. To jest 
miejsce jetfo, którego odmówić mu nie można...“

A więc Pan Bóg ma prawo być ze wszystkimi 
chorymi i z każdym, kto się znajduje w niebez
pieczeństwie. To znaczy, że kto się nie znajduje 
w niebezpieczeństwie, ten nie potrzebuje dbać 
o to, aby Pan Bóg bvł z nim. Niedawno wydru
kowano w ,,Kurjrze Warszawskim“ kilka listów 
Henryka Sienkiewicza z Hiszpanj i. Wielki pi
sarz mówi w jednym z nich, że torreadorowie 
w walkach byków występują naczczo, aby w ra
zie śmiertelnej rany mogli przyjąć Komunję 
święta. Ksiądz czeka jako pogotowie religijne, 
ale gdy występ odbywa się bez wypadku to es- 
pada idzie nie do kościoła, lecz do dziewczyny. 
Pan Bóg w Hiszpanii i u Claudela ma prawo do 
chorych i narażonych na niebezpieczeństwo i pra
wo to maleje widać w miarę sił i zdrowia. Mniej 
więcej podobnie rozumował proboszcz katolicki 
w Żyrardowie, k t ć r v  po obu stronach kościoła 
farnego umieścił tablice tej treści: ,,Uprasza się 
o niejeżdżenie na rowerach, nr'eoaleme i niepro- 
wadzenie głośnych rozmów, bo Bóg jest blisko“ . 
Ludzie rozumują, że jeśli się oddalić o sto me
trów, to można już sobie na niejedno pozwolić, 
a gdy się jest o pół kilometra od kościoła, to Bóg 
już nietylko że nie jest blisko, ale dla takiego 
poziomu umysłowego i moralnego jest nawet 
bardzo daleko.

To jest łatwe i miłe. Krzyżowcy woleli wybie
rać się na ciężkie boje o grób Jezusa Chrytusa 
niż urzeczywistniać dzieło Jego ducha. Znakomi
ty pisarz Claudel umiałby dużo powiedzieć na 
temat wszechmocy i dobroci Ojca Niebieskiego, 
ale wstążka z klasztoru bretońskiego to rzecz 
dla niego ważniejsza.

E l ż b i e t a  H u l k ó w n a .

LIGA NARODÓW W WALCE Z TO KSYKO M ANJĄ*).
Od najdawniejszych czasów ludzkość szukała 

środków na złagodzenie cierpień fizycznych 
i sztucznej podniety sił przy ciężkiej pracy. Już 
dawno poznane działanie wyciągu z liści Ery- 
troxylon Coca oraz wyciągu z niedojrzałych 
makówek, czy].:' kokainę i morfinę; dwie toksyny

*) W związku z odbywającemi się obecnie obradami 
specjalnej Komisji Ligi Narodów w sprawie ograniczenia 
handlu narkotykami podajemy historję walki z toksykomanją.

należące do najszkodliwszych śród narkoty
ków.

Do niedawna niebezpieczeństwo toksykomanji 
było, przynajmniej dla Europy, minimalne, po
nieważ narkotyki jako wyciągi z roślin były 
ogromnie drogie i prawie zupełnie niedostępne 
dla szerszej publiczności. Obecnie przy ogrom
nym postępie chemji narkotyki te można otrzy
mywać drogą syntetyczną przy minimalnym ko

36



Nr 2 J E D N O T A ROK VI

szcie w ilościach nieograniczonych. I wtem tkwi 
całe niebezpieczeństwo! toksykomanji. Fabry- 
kańci produkując masowo .narkotyki, szukają dla 
nich nabywców i wytwory swoje sprzedają le
galnie i nielegalnie, zatruwając w haniebny 
sposób tysiące biiźnych. W ostatnich czasach 
toksykomanja wzrasta w sposób zastraszający. 
Naprzykład w Egipcie na 13 mil jonów miesz
kańców 500.000 używa narkotyków. W Amery
ce po zaprowadzeniu prohibicji toksykomanja 
wzrosła w sposób niebywały.

Następstwa zatrucia narkotykami są okrop
ne: ciężkie choroby nerwowe, choroby umysło
we, zupełne niedołęstwo fizyczne. Najokropniej
sze jest to, że skutki toksykomanji dziedziczą 
się. Nic też dziwnego, że co światłej si i szlachet
niejsi ludzie wypowiedzieli toksykomanji zacię
tą walkę.

Jednym z głównych powodów wzrostu toksy
komanji jest nadprodukcja narkotyków. Na- 
przyklad we Francji produkuje się obecnie 7,728 
kilogramów morfiny i 3,000 kilogramów heroiny 
rocznie — podczas gdy dla aptek i szpitali po
trzeba rocznie tylko 730 kilogramów morfiny i 92 
kilogramy heroiny. Ta ogromna nadprodukcja 
opłaca się nietylko samym fabrykantom, ale 
w pierwszym rzędzie pośrednikom w handlu po
tajemnym. W Ameryce apteki i szpitale naby
wają heroinę za 350 dolarów kilogram, w han
dlu potajemnym kilogram heroiny kosztuje 
15,000 dolarów. Cyfry mówią same za siebie.

Akcję przeciwko toksykomanji wszczęto już 
przed wojną. W 1909 r. Stany Zjednoczone pod 
przewodnictewm Roosevelta brały w niej bar
dzo czynny udział. Pierwsza międzynarodowa 
konferencja przeciwko narkotykom odbyła się 
w Chinach, w Szanghaju, roku 1909. Na konfe
rencję tę zjechali się przedstawiciele 13 naro
dów. Uchwalono wówczas ograniczyć jak naj
bardziej fabrykację tych zabójczych trucizn. 
Następna konferencja w tej sprawie odbyła się 
w Hadze 1912 roku. I na tej konferencji uchwa
lono jak najdalej idące ograniczenia produkcji 
narkotyków.

Podczas wojny walka z narkotykami została 
poniechana prawie zupełnie, ale już przy za
wieraniu traktatu wersalskiego podjęto ją na no
wo. W traktacie pokojowym znajdowała się mię
dzy innemi klauzula, zobowiązująca wszystkie 
państwa podpisujące ten traktat do przyjęcia 
uchwał konferencji haskiej z 1912 roku.

W roku 1920 utworzono przy Lidze Narodów 
specjalną komisję do walki z toksykomanją. 
Przy tworzeniu tej komisji popełniono jednak 
fatalny błąd, mianowicie zaproszono do niej wy

łącznie przedstawicieli państw produkujących 
narkotyki. Państwom tym ze względów ekono
micznych nie zależało oczywiście tak bardzo na 
ograniczeniu produkcji narkotyków.

Wówczas poszczególne państwa rozpoczęły 
walkę na własną rękę, a mianowicie: Stany Zje
dnoczone, Ameryka Południowa i Egipt. Hisz
pan ja, aby skuteczniej zwalczać toksykomanję 
i nielegalny handel narkotykami, zaprowadziła 
u siebie monopol na te środki. W Niemczech 
w 1928 r. postanowiono ograniczyć produkcję 
kokainy, morfiny i środków pochodnych do ilo
ści potrzebnych w medycynie.

W roku 1927, Italja, kraj nie fabrykujący nar
kotyków, czyli t. z. „kraj-ofiara ‘ zainicjowała 
międzynarodową akcję w tej sprawie i zażąda
ła przyjęcia do specjalnej komisji Ligi Narodów 
wszystkich krajów — spożywców. Równocze
śnie przy usilnem poparciu Stanów Zjednoczo
nych przedstawiono projekt bezpośredniego 
ograniczenia produkcji moriiny, kokainy, opjum 
i przetworów pochodnych. Na skutek tego wy
stąpienia Liga Narodów na przedostatniej sesji 
z r. 1929 uchwaliła ograniczyć fabrykację dro
gą międzynarodowych układów. Państwa na
bywające powinny zgóry na przeciąg roku 
określić swoje zapotrzebowanie i wskazać, 
w jakim kraju poczynią zakupy. Wprawdzie 
takie postawienie sprawy nie rozwiązuje jej 
zupełnie, tern nie mniej jednak ułatwia roz
wiązanie sprawy do pewnego stopnia. W ten 
sposób państwa produkujące będą mogły 
przeprowadzać ściślejszą kontrolę nad fabry
kantami, a przy ujawnieniu jakichś nadużyć, 
państwa nabywające mogą wystąpić ostro, sto
sując nawet bojkot gospodarczy państwa wy
twórczego.

Podczas ostatniej sesji w sierpniu 1930 r. po
stanowiono przyjąć na członków komisji specjal
nej wszystkie kraje i zwołać na 27 maja 1931 r. 
do Genewy światową konferencję do walki z to
ksykomanją. Na konferencji tej mają być repre
zentowane wszystkie kraje, a więc i nie należące 
do Ligi Narodów, Stany Zjednoczone oraz Ro
sja Sowiecka.

Na tej ostatniej konferencji delegat Chin za
żądał, aby państwa, które przychwycą u siebie 
nielegalny transport narkotyków były zobowią
zane zdawać sprawę, co czynią z temi lekami. 
Bowiem zdarza się w niektórych państwach, że 
skonfiskowany towar zostaje na licytacji (!) od
sprzedany fabrykantowi, lub, co już jest bar
dziej dopuszczalne, ofiarowany szpitalom czy 
aptekom.

Do tej pory Chiny są jedynym krajem, gdzie 
schwytane narkotyki są bezwzględnie niszczone.

|  Jezus mocen jest coś najbardziej niepozornego E
^ w coś niesłychanie cudownego zamienić. £
^ F. W. Ainlty. ^
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L e c t o r .

DWIE MIARY.
W książce F. W. Foerstera „Religja a kształ

cenie charakteru“, bardzo dobrze przetłumaczo
nej na język polski przez Józefa Mirskiego, czy
tamy: „...wielu ludzi nie wyznaje żadnej religii, 
a mimo to są z gruntu uczciwi i godni zaufania, 
a nawet niejednokrotnie przewyższają miłością 
bliźniego i ofiarnością wyznawców religji, Otóż 
aczkolwiek niema wątpliwoeci, że tacy ludzie 
istnieją, istnienie ich jednak nie jest bynajmniej 
przekonywującym dowodem, że bezreligijne wy
chowanie umie kształtować charaktery.,. Dzisiej
sze pokolenie, które tak namiętnie występuje 
często przeciw religji, w całem swem życiu mo- 
ralnem karmi się jeszcze bezwiednie tradycją re
ligijną, i dla tego nie ma osobistego doświadcze
nia, któreby pouczało je, jak wygląda dusza bez 
najmniejszego nawet śladu religji“ .

Słuszną ze wszech miar uwagę Foerstera, mó
wiącego o wpływie religji wogóle na kształtowa
nie się charakteru, skwapliwie przyjmuje za swo
ją p. Dmowski, ale zacieśnia ją do katolicyzmu. 
,,Ci wybitni ateusze—pisze on — którzy świecili 
nieraz wielkiemi zaletami moralnemi, to byli 
wychowani religijnie synowie rodzin katolickich. 
Ich zalety były wynikiem wychowania katolic
kiego: wdrożyło ich ono w katolicki stosunek do 
życia, który im pozostał, jakkolwiek z wiarą 
zerwali“.

Z tego wyunika, że katolickie wychowanie po
zostawia ślady niezatarte, a dalszy wniosek z te
go założenia jest ten, że stulecia katolickiej dys
cypliny muszą oddziaływać przynajmniej w cią
gu równej liczby stuleci. Trafnie ocenił ten stan

rzeczy katolicki teolog, Joseph Pohle, wzywając 
do szacunku dla ewangelików i wskazując na 
fakt, że oba kościoły: katolicki i ewangelicki, sto
ją na wspólnym fundamencie wiary. Jeszcze do
bitniej podkreślił to francuski duchowny ewan
gelicko-reformowany, Wilfred Monod, przypo
minając, że Luter i Kalwin to dwaj gorliwi katoli
cy rzymscy i że ich postawa moralna jest konse
kwencją, wysnutą z założeń katolickich. Refor
macja wprowadzała w życie leżącą odłogiem 
teorję katolicką.

U nas takich wniosków pojednawczych wysnuć 
nie umiano. Pan Dmowski, bardzo skwapliwie 
powtórzył za Foersterem, że jeśli w nie-katoliku 
jest coś dobrego, to trzeba to zapisać na dobro 
podświadomego katolicyzmu i z lekkiem sercem 
kazał na zjeździe katolickim w Poznaniu ,,wy
mieść doszczętnie wszystkie naleciałości prote
stanckie“, nie umiejąc pomyśleć, ile w tych ,.na
leciałościach“ jest katolicyzmu. Atawizm kato
licki przejawia się tylko tam, gdzie oko oportuni- 
sty dostrzega coś miłego dla siebie lub dla kleru. 
Tak samo rozumuje p. Piekarski, gdy w sławet
nej swej encyklopedji „Prawdy i herezje“ pisze 
o czarownicach: „Wiara w czarodziejstwo i prze
śladowanie czarownic dosięgła szczytu w czasie 
t. zw. reformacji i bezpośrednio po niej, t. j. 
w XVI i XVII wieku...“ Jak miło zepchnąć czyny 
zawstydzające na ,,tak zwaną“ reformację! 
A gdzież podział się raptem atawizm katolicki, 
który tak nieubłaganie działa nawet w ate- 
uszach? Dwie miary i dwie prawdy, to brak 
wszelkiej miary i prawdy.

W I A D O M O Ś C I
Z K O Ś C I O Ł A  I O K O Ś C I E L E .

Ze Zboru ew, ref. w Warszawie,

W dniu 27 stycznia r. b. o godzinie 7 w. od
było się walne kwartalne Zgromadzenie Człon
ków Zboru naszego, na które przybyło liczne, jak 
na nasze stosunki, bo 80 osób liczące grono pa
raf jan naszych, prawo głosowania mających.

Po zagajeniu zebrania przez Pana Prezesa 
Emila Świdę i odmówieniu modlitwy przez Ks. 
Skierskiego przystąpiono do obrad. Protokuł 
ostatniego walnego zgromadzenia i sprawozda
nie ogólne za IV kwartał roku ubiegłego przy
jęte zostały jednogłośnie.

Na wniosek Kolegjum Kościelnego uchwalono 
jednomyślnie pokrycie z funduszów Zboru

kosztów leczenia i następnie pogrzebu s. p. PW. 
Ks. Superintendenta W. Semadeniego w ogólnej 
sumie zł. 4.420,20.

W dalszym ciągu omawiany był wniosek Ko
legjum Kościelnego, dotyczący wdowiego zaopa
trzenia dla wdowy po zmarłym ś. p. Superinten- 
dencie Semadenim, który to wniosek, zalecający 
przyznanie wdowie po ś. p. Superintendencie 
stałego wdowiego zaopatrzenia ze strony Zboru 
w wysokości 400 zł. miesięcznie, poczynając od 
1-go lutego 1931 r. i prawa korzystania ze służ
bowego mieszkania ś. p. Ks. Semadeniego do 
dnia 30 kwietnia 1931 r., przyjęty i uchwalony 
został przez walne zebranie. Zaznaczyć należy, 
że wdowa po zmarłym ś. p. Superintendencie
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naszym pobierała przez trzy miesiące t. j. do 
l.II. r. b. pełne pobory zmarłego męża swego.

Lo załatwianiu spraw, wyżej omówionych. 
Zgromadzeniu przedstawiony został projekt 
budżetu na rok bieżący, a mianowicie Funduszu 
Ogólnego, dobroczynnego i budżet Przytułków. 
Budżet ten przewiduje w dochodach i rozcho
dach kwotę zł. 125.404 i po wyjaśnieniach, zło
żonych przez Członka Kolegjum Kościelnego — 
Skarbnika, przyjęty i uchwalony został przez 
walne Zgromadzenie.

Następnie walne Zgromadzenie upoważniło 
Kolegjum Kościelne do zaciągnięcia dodatkowej 
pożyczki w kwocie zł. 20.000 na zaprowadzenie 
w kościele naszym ogrzewania centralnego, a to 
na warunkach, które Kolegjum odpowiednio 
ustali.

W dalszym ciągu zebrania przeprowadzone 
zostały wybory na 1 Pasterza Zboru. Pan Pre
zes Swida zakomunikował, iż wobec ogłoszenia 
stanowiska I Pasterza . Zboru Warszawskiego za 
wakujące Konsystorz zwrócił się do wszystkich 
Duchownych Jednoty naszej o zgłaszanie kan
dydatur. Zgłosił się tylko jeden kandydat w oso
bie Ks. Skierskiego, dotychczasowego li Paste
rza Zboru. Przystąpiono do głosowania. Głoso
wało esob 76. Po złożeniu kartek przez głosują
cych i obliczeniu gołsów przez asesorów stwier
dzono, iż kartek z napisem ,,tak" oddano 76, 
z napisem ,,nie“ nie złożono żadnej, w wyniku 
czego Ks. Skierski wybrany został jednogłośnie 
na 1 Pasterza Zboru.

Po dokonanym wyborze Pan Prezes Świda 
udał się do mieszkania Ks. Skierskiego i wpro
wadził go do sali obrad, gdzie zebrani powitali 
go oklaskami. Pan Prezes złożył następnie Ks. 
Skierskiemu życzenia w imieniu własnem i Zbo
ru pomyślnych i długich lat pracy na odpowie- 
dzialnem stanowisku kieor wnika nawy kościel
nej, jakim jest urząd I Pasterza Zboru. Ks. 
Skierski podziękował zebranym za zaszczyt 
i zaufanie, jakiem go obdarzono, składając w je
go ręce trudne i odpowiedzialne obowiązki I 
Pasterza Zboru, przyczem zapewnił zgromadzo
nych o swoich najszczerszych chęciach służenia 
Zborowi z całych sił, licząc zarazem na życzliwe 
zrozumienie i gorące poparcie ze strony człon
ków Zboru wszelkich jego usiłowań i zamierzeń 
w pracy dla dobra drogiego nam wszystkim Ko
ścioła naszego.

Do Komisji rewizyjnej na następną kadencję 
wybrani zostali pp. Diehl Kazimierz i Rejewski 
Jan.

Przy wolnych wnioskach pan K. Rojek pod
niósł potrzebę rozszerzenia zakresu wydawnic
twa ,,Jednoty“ i nawoływał do poparcia go ma- 
terjalnie przez jednanie mu nowych prenume
ratorów.

Wreszcie walne Zgromadzenie postanowiło 
nieobecnemu na zebraniu z powodu przedłuża
jącej się choroby Członkowi Kolegjum, panu 
Płk. Stanisławowi Kłopotowskiemu wyrazić ser
deczne życzenia rychłego powrotu do zdrowia.

Na powyższem zebranie zostało zakończone.

Z ruchu ewangelickiego wśród Ukraińców.

Ruch ewangelizacyjny wśród ukraińców w Ma- 
łopolsce Wschodniej nie słabnie, jak o tern gło
siły z tryumfem pisma rz. katolickie z osławio
nym ,,K. A. P“-em na czele, ale owszem wzmaga 
się i krzepnie.

Jednym z objawów tego pomyślnego stanu 
rzeczy była uroczystość poświęcenia nowozbudo- 
wanego ukraińsko-ewangelickiego Domu Modli
twy (kościółka) w Kołomyi w dniu 14 grudnia 
roku ubiegłego. Dzięki oiiarnej pracy Ks. Fedi- 
wa, który nie cofał się przed piętrzącemi się trud
nościami na drodze urzeczywistnienia serdecz
nych pragnień setek gorliwych wyznawców 
Ewąngelji, zbudowany został i oddany do użytku 
nowy Dom Boży, jako wyraźny dowód żarliwo
ści w wierze i oddania się w miłości Ewąngelji 
Chrystusowej.

Współwyznawcom naszym — Ukraińcom w Ko
łomyi i na wielu innych miejscach życzymy hoj
nego błogosławieństwa Bożego w ich walkach 
i trudach o zdobycie wolności sumienia i ducha, 
płynącej z poznania prawdy Ewąngelji i trwania 
w tej prawdzie.

Dostojny Jubilat.

Dnia 9 lutego r. b. Przewielebny Ks. Aleksan
der Schoeneich, Superintendent djecezji War
szawskiej i Proboszcz Parafj i ewang. augsbur
skiej w Lublinie, obchodził 70-letnią rocznicę 
swoich urodzin.

Ze względu na osobę Dostojnego Solenizanta 
obchód urodzinowy odbił się głośnem echem 
w społeczeństwie naszem, bowiem Ks. Schoe
neich cieszy się wielką a powszechną miłością, 
szacunkiem i uznaniem wśród swoich paraf jan, 
kolegów i wielkich rzesz społeczeństwa ewange
lickiego. Praca jego życia na niwie kościelnej, 
społecznej i oświatowej poszczycić się może 
wielkim dorobkiem, stawiając Dostojnego Sole
nizanta w rzędzie najwybitniejszych przedsta
wicieli ewangelieyzmu w Polsce. Szczery polak, 
umiłował Ks. Schoeneich całem sercem Ojczyz
nę i przepiękne tradycje polskiego ewangelicy- 
zmu, skrzętnie gromadząc i z pietyzmem prze
chowując u siebie liczne pamiątki i pomniki tej 
przeszłości. W Lublinie, w tern starem i pięknem 
mieście polskiem, w którem Dostojny Solenizant 
większą część życia swego przeżył, zdobył On 
sobie sympatje i szacunek nawet inowierców 
i jest, śmiało powiedzieć można, jedną z najpo
pularniejszych postaci w tern mieście.

Z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin 
spotkało Dostojnego Solenizanta wielkie odzna
czenie. Wydział bowiem teologji ewangelickiej 
Uniwersytetu w Warszawie w uznaniu Jego za
sług w dziedzinie społecznej, zwłaszcza szkol
nej, nadał Mu tytuł Doktora Teologji honoris 
causa. Obok orderu Polonia Restituta, którym
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Rząd nasz już dawniej Ks. Superintendenta 
Schoeneicha odznaczył, będzie nadanie tytułu 
Doktora Teologji miłą sercu Solenizanta nagro
dą za prace i poświęcenie całego życia.

My ewangelicy-reformowani mamy szczególne 
powody cieszyć się z tak zaszczytnego wyróżnie
nia Dostojnego Jubilata i brać szczery udział 
w wyrażaniu Mu czci i wdzięczności, należy On 
bowiem do tych przedstawicieli bratniego nam 
wyznania, którzy dla nas zawsze pełne miel: 
zrozumienie i darzyli nas zawsze szczerą bra
terską miłością. Nasz Filiał w Lublinie jest rów
nież terenem serdecznej, prawdziwie ewange
licznej pracy duszpasterskiej Czcigodnego Sole
nizanta, cieszy się od lat wielu jego czujną opie
ką i miłością, dlatego i my do zgodnego chóru 
życzeń dołączamy i nasze skromne: Ad multos 
annos!

S.

Rada Kościołów Ewangelickich.

W dniach 12 i 13 lutego r. b. odbyło się ze
branie Rady Kościołów ewangelickich w Polsce 
pod przewodnictwem Ks. Biskupa D. J. Bursche- 
go. Przyjęto regulamin Rady i zajmowano się 
bardzo ważnemi aktualnemi sprawami, a więc 
wnioskiem o kwalifikacjach nauczycieli religji 
w szkołach średnich, rozporządzeniem Min. Pra
cy i Opieki Społecznej o nadzorze nad zakła
dami opiekuńczemi, sprawą przekazania kościo
ła ewangelickiego w Hucie do użytku ludności 
katolickiej i kwest ją zwrotu bibljoteki teolo
gicznej w Dębowej Łące Kościołowi Unijnemu. 
Dyskusja, ułatwiona dzięki starannym referatom 
i obszernym materjałom, wykazała dalsze zbli
żenie się przedstawicieli ewangelików w Polsce 
w poglądach na najważniejsze sprawy, jakoteż. 
obowiązki i zadania ewangelików. Upoważniono 
Przewodniczącego do wystąpienia w Minister
stwie W. R. i 0. P. tudzież w Min. Pracy i Op. 
Sp. w powyższych sprawach, a przygotowanie 
materjałów i właściwych wniosków, dotyczących 
pierwszej i drugiej sprawy, na następną sesję 
Rady powierzono 2 komisjom.

Ew. Pol.

Światowy Związek krzewienia przyjaźni przez 
Kościoły,

Dnia 11 lutego r. b. odbyło się pod prze
wodnictwem Ks. Generalnego Superintendenta 
Dra P. Blaua z Poznania zebranie Oddziału 
,,Polska“ „Światowego Związku krzewienia przy
jaźni między narodami przez Koś c i o ł y w któ- 
rem wzięli udział przedstawiciele Kościołów 
ewangelickich i Kościoła prawosławnego. Zajmo
wano się m. i. sprawą 8 międzynarodowej kon
ferencji Związku, mającej się odbyć w dn. od 
1 — 5 września r. b. w Cambridge. Statut od

działu „Polska“ przewiduje 4 delegatów Kościo
łów, w tern 3 z Kościołów ewangelickich. Pro
gram konferencji, poświęcony zagadnieniu ,,sto
sunku chrześcijaństwa do pokoju światowego \ 
obejmuje m. i. i takie tematy, jak: bezpieczeń
stwo narodowe, wolność i prawa zasadnicze 
(w tern i prawo mniejszościowe), konflikt na tle 
obowiązków wobec narodu i ludzkości. Komitet 
organizacyjny brytyjski pragnie umożliwić 
wszystkim delegatom pobyt w różnych miejsco
wościach Anglji celem poznania tamtejszego ży
cia religijnego i społecznego.

Ew. Pol.

Prawosławna Informacja Prasowa.
Od 1 stycznia r. b. wychodzą w Warszawie 

(ul. Zygmuntowska 13) komunikaty „Prawo
sławnej Informacji Prasowej“ (Pip), poświęcone 
życiu Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Ew. Pol.

Wykłady w Radjo Paryskiem.

Ks. M. Boegner, Prezydent Związku Kościołów 
ewangelickich we Francji, wygłosi w lutym 
i marcu w Radjo Paryskiem serję wykładów
n. t. „Co to jest Kościół?“

Trzeba zaznaczyć, że wykłady ewangelików 
francuskich w Radjo odbywają się już od trzech 
lat. A to się dzieje w katolickiej Francji. W Pol
sce wszelkie starania ewangelików są dotąd bez
skuteczne.

Ew. Pol.

W W W W W W W W  W W M *  W W W W

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

Oprócz prenumeraty wpłacili na wydawnictwo:
1. W-a p. Zofja Lorecowa —Warszawa . . . .  zł. 8.00
2. W-a p. Marja Froelichowa—Warszawa. . „ 5.00
3. W-a p. Helena Schuchowa —Warszawa. . „ 2.00
4. W-a p. D-wa Melanja Diehlowa —Warszawa. „ 8.00
5. W-a p. Emma Szwanderowa—Warszawa . . „ 8.00
6. W-y p. Andrzej Hebda —W arszaw a.......   4.00
7. W-y p. Generał Leonard Skierski—Warszawa. „ 13.00
8. W-y p. K. Chobot—Warszawa. . . . . . .  3.00
9. W-y p. M. Skirgajłło —W arszawa............. 3.00
10. W-y p. Wiktor Voit —W arszaw a.......................   8.00
11. W-y p. Konstanty Walta — Łódź. . . . „ 8.00
12. W-y p. Edward Duszek — Ł ó d ź ................. „ 3.00
13. W-y p. Inżynier W. Klepacki — Ostrowiec . „ 8.00
14. W-y p. Ks. Pastor Jan Gajdzica — Górne

M iędzyrzecze..............................  . . . „ 3.00

Serdeczne dzięki!
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

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

1. Niedziela, dn. 1 .III. (N. II Postu) z Komun ją Ś-tą i bezpośredniem do
niei przygotowaniem...........................................................................................-  Ks. J. Jeleń

2. Niedziela, dn. 8.III. (N. 111 Postu) z Komunją Ś-tą................................................. — Ks. St. Skierski
3. Niedziela dn. 15.111. (N. IV Postu) z Komunją Ś - t ą .............................................— Ks. J. Jeleń
4 Niedziela, dn. 22.III. (N. V Postu) z Komunją Ś - t ą .............................................— Ks. Płk. K. Szefer.
5. Sobota, dn. 28.IIT. przygotowanie do Komunji Ś-tej o godz. 6 p p ........................— Ks. St. Skierski
6. Niedziela, dn. 29,111. (N. .VI Postu -  Palmowa) z Komunją Ś -tą ........................ -  Ks. St. Skierski.

CENY OGŁOSZEŃ: IV str. okładki — zł 150; II str. — 100; III str. — zł 75; \  str. — zł 75, 50, 35; V4 str. — zł 40
30, 20, i V8 str. bez wzglądu na stroną — zł 20.

STRONY ZWYKŁE: cała strona- zł 100; v, Str. — 50; 7. str. — 30; l/8 -  zł 20. — Przy ogłoszeniach kombmacyj-
nych i z kliszami do cen powyższych dolicza sią 305fc.

Główna Drukarnia Wojskowa Warszawa, Przejazd 10.


